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നമയ്ചർ 1. 

മാരാമണ് കണ്്വ൯ഷ൯ 

പാറ്റാ 
ട്ട 

ന് 

പാരംഭ്ഭ്ലാഗം 1__ 11114 ഞായര് 

പ്രാസംഗികന്, ഡാക്ക സ്റ്റാന്൯ലിജോണ്സ് എം. എ. 
പരിഭാഷക൯ 

റവ; കെ. ഇ തൃമ്മന് ബി. എ. 

പ്രസാധകഷ, 

എം. എം. മാമ്മന്. 

നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഈ യോഗത്തില് ദൈവം നമ്മോടു 

 ക്രടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു ദൈവത്തോട്ട നമ്മുടെ തലകളെ 

കനിച്ചുകൊണ്ടു പ്രാത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളോടുക്രടി ഈ മഹായോ 

ഗത്തില് ഞാന് വന്നിട്ടു ഇപ്പോഠം ഒരു വര്ഷം ആയിരിക്കുന്നു 

വല്ലോ. ഞാന് ഭൂലോകം മുഴുവന് ഒരു പ്രാവശ്യം ചുററിസ 
ഞ്ചരിച്ചു വന്നിരിക്കയാണ്. തആഭ്മം ഞാന് ഓസ്രേലിയായില് 

- പ്പോയി. അവിടെനിന്നുൽ സ്റൂസിലാ൯ഡിലും പിന്നീടു്” അമേ 
രിക്കും പോയി. അവിടെ വെച്ചു വിദ്ദ്ാത്ഥികളുടെ ഒരു 
യോഗത്തില് സംബന്ധിച്ചു. തദനന്തരം ഇംഗ്ലണ്ടില്” എ 
ത്തി. അവിടെ നിന്നും വിമാനംവഴി ഇന്ഡ്യയില് വന്നു. ഭൂ 
ലോകം ഉരുണ്ടതാണെന്ന് എന ക്ഷ് ഇപ്പ്യോഠം ബോധ്യമായി. 
അതിന്െറ ഒരു വശത്തുക്രടി സഞ്ചരിച്ചു മവവശത്തെത്തി. 
ഞാന് തിരുവിതാംക്രറില്നിന്നും കഴിഞ്ഞപ്രാവശ്ൃം പോയ 

നി 



പ്പ്യോഠം തിരുവിതാംക്രര് വളരെ ശാന്തമായിരുറ്ന ഞാന് പേ 
യശേഷം തിരുവിതാംക്രറില് നടന്നസംഭവങ്ങഠം ഞാന് കേ 
ട്കൊണ്ടാണിരുന്നത്. നിങ്ങം ഈ സംഗതിയില് അരനുക്ര 
ലികളോ പ്രതിക്രലികളോ ആയിരുന്നാലും തിരുവിതാംക്രര് മു 
മ്പിലത്തെക്കാഠം ക്രടുതല് ചൈതന്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ടാ 
അ തീന്നിരിക്കുന്നുതു്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വായുമണ്ഡലത്തി 

ല് നിന്നുകൊണ്ടു” സുവിശേഷം പറയുന്നതിനും കേഠംംക്ഷണ്ണതി 

നും ആണു നാം ക്രടിയിരിക്കുന്നതു. മനുഷ്യയജീപിതത്തില് 
സാമൃഹ്ൃൃമായും ധനസംബന്ധമായും രാഷ് ട്രീയമായും വളരെ 

മാററങ്ങഠം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല മനുഷ്യരുടെയും ആ 
വശ്യങ്ങഥം ഒന്നുതന്നെ. മനുഷ്യക്ക് പൂണ്ടു മുതലേയുള്ള. ആ 

പശ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴുള്ള ആവശ്യങ്ങളും നാം ഈ ദിനങ്ങളില് 

കേഠകക്കുന്നതായിയിരിക്കും. അമേരിക്കയില് ഒരു യോഗത്തി 
ല് ഞാന് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി 3 പേര് പ്ല്ാറവ൮പോ 
റത്തിനടുത്തുവന്നു അവക്ക് കേഠംക്കേണ്ടതു” എന്താണ് എന്നു 
പറകയുണ്ടായി ആദ്ദുമായി വന്നതു് പട്ടക്കാരനായിരുന്നു. അ 
വിടെ ക്രടിയിരുന്ന പട്ടക്കാക്കള്ള ആവശ്യമെന്തെന്ന് എന്നോ 
ഴ ഖറഞ്ഞു. രണ്ടാമതു വന്നയാഠം ഒരു ജോലിക്കാരനായിരു 
ന്നു. ജോലിക്കാക്ക് ആവശ്യമുള്ള തെന്തെന്ന് അയാഠം എന്നോ 
ടു പറഞ്ഞു. മുന്നാത്തെ ആം ഒരു യുവാവായിരുന്നു. അയാഠം 
ഒരു വിദ്ലാത്ഥിയുമായിരുന്നു. വിഭദ്താത്ഥികളുടെ ആവശ്യം 
എന്തെന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതിന്െറ ശേഷം 
അവർ ഇങ്ങനെ പറകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ക്രൂടിയിരിക്കുന്നു 
ജനതയുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങഠം നിങ്ങളോടറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഇനിയും ഞങ്ങളാട്ട് പ്രസംഗിച്ചാട്ടെ. ഈയാണ്ടില് ഞാന് 
നിങ്ങളുടെ ഇടയില് വന്നിരിക്കുന്നതു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം 
എന്തെന്നറിഞ്ഞു” നിങ്ങളോടു സംസ്ലാരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്ഞ്. 
അതുകൊണ്ടു് നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നി 

ങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് എന്നോടു പറയാ൯ ഞാന് 

നിങ്ങളോടു ആവശ്യപ്പെടണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ മഹ 

യോഗത്തില് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്. 

ഈ ആഴ്ചയില് ഞാ൯ നിങ്ങളോടു എന്െറ ദൂതുകഠം പറയു 

ന്നതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങറം എന്നോടു പറയു 



$ 

ക. എനെറയും എന്നെ തുടന്ന ഇവിടെ വരുന്ന പ്രുസംഗക 
രുടെയും നിങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങറം എന്തെന്നു പറയുന്നതു് 

പ്രയോജനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അല്പസമയത്തേക്ക് 
തലകനിച്ചു പ്രാത്ഥിക്കാ൯ ഞാന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അതിനു 
ശേഷം ദൈവത്തിന്െറ ആത്മാവ് ഈ മഹായോഗത്തിലേ 
ക്കുള്ള ആവശ്യം എന്തെന്നു നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവോ അതു് 

ഒന്ന്മോ രണ്ടോ വാക്കുകളായി” പറയണമെന്ന് ഞാന് നിങ്ങ 
ളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. തല കുനിച്ചു നമുക്ക്” പ്രാത്ഥിക്ക. 
ഈ കായ്തുത്തിനു .പത്തു മിനിററില് ക്രടുതല് എടുക്കുണമെന്നാ 
ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് വേഗത്തില് പറയണം. 
നിങ്ങഠം പറയുന്നതു് ഞാന് ഇവിടെ എഴുതിക്കൊള്ളാം യു 
വാക്കന്മാക്കും, സ്റ്്രീകഠംക്കും പറയാം. പട്ടക്കാക്കം പറയുന്ന 
തിനു സ്വാതന്ത്രപ്യമ്ണ്ട്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതു് 
എന്താണെന്നാണ്” നിങ്ങറഠാക്കു തോന്നുന്നത്. ഈ യോഗത്തി 
ല് ഏതെല്ലാം സംഗതികളെക്കുറിച്ചാണു് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതു . 
ഓരോരുത്തക്കും പറയാം. 

ആവശ്യങ്ങഠം. 

സമാധാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. 

ഉ ഒരു ഇടയനും ഒരാട്ടി൯ ക്രട്ടവും ആകണം. 

മനുഷ്യര് അസ്യോന്റ്ം സ്ന്റേഹമുള്ള വരായിരിക്കുന്നതിനെന്തു 
വേണാ. 

& പ്രതിക്രലങ്ങളുടെ മധ്യേ വിജയ ജീവിതം ചെയ്യുന്നതെ 
ങ്ങനെ?; 

5 പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാപാരം ഉണ്ടാകണം. 

സര്വജഡത്തിന്മേലും ദൈവാത്മാവു പകരണം എന്നവാ 
ശത്തം നിറവാകുന്നതെങ്ങനെ. 

7 ആത്മാവിനു ശാന്തിഎങ്ങനെലഭിക്കും8. 

ക്രിസ്തരവിന്െറ സ്റ്റേഹവും ത്യാഗവും പ്രായോഗികമാക്കുന്ന 
തെങ്ങനെ. 

ഉ കഷ്ടതകഠം സഹിക്കുവാനുള്ള, ശക്തി ലഭിക്കണം. 



10 പുതിയ ഹൃദയവും ആത്മാവും ലദിക്കണം. 

11 രാഷ്ട്രീയവും ആത്മീയവൃമായുള്ള ബന്ധം. 

19 രാഷ്ട്രീയമായി യോജിച്ചു പ്രപത്തിക്കുബ്ോറം ക്രിസ്തവി 

നെ എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്താം? 

13 പരിപുണ്ണമായ ക്രിസ്സീയജീചിതവും സുവിശേഷവേലയും 
എങ്ങനെസാധിക്കാം? 

14 യുവലോകത്തില് ആത്മീയത്വം കുറഞ്ഞുവരുന്നതു എങ്ങ, 

നെ പരിഹരിക്കാം? 

15 മനുഷ്യയക്ക ദൈവത്തെപ്പുററിയുള്ള വിശ്വാസനിലയ്മുച അഭി 

വൃദ്ധി ണ്ടാകുന്നതിനും, ആ വിശ്വാസത്തില് ശക്തി പ്രാ 
പിക്കന്നതിനുമുമള പ്രാഫ്്ി മണ്ടാര്,ന്നതെങ്ങനെ? 

നിങ്ങറം ഇപ്പ്യോഠം പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങളെപ്പുററിയും ക്ര 

ട്തലായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാം. 
അപ്പ്യോസ്തോലപ്രവത്തികളുടെ പുസ്തകത്തില് നിന്നും രണ്ടു 
ചെറിയ വാക്ൃങ്ങഠം വായിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രവ 
ത്തികളടെ പുസ്തകം 1:1-ം 9:4-ം വായിച്ചു. യേശു തുടങ്ങി; 
ത്രഃപ്പ്യാസ്കോലന്മാരും തൂടങ്ങി. യേശുക്രിസ്ത ചെയ്തുതികച്ഛ 

കാര്യങ്ങ വീണ്ടും ആവത്തി ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവന് 

ര്രശില് മരിക്കുമ്പോഠം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനം അവന് 

ക്രൂശില് നിറവലേററി എന്നതു് പ്രത്യക്ഷമാണ്. 

അതു എന്നന്നേക്കുമായി നിവൃത്തിച്ച യാഗമാണ്ട്. അ 
തു ഇനിയും ആവത്തിക്കേണ്ടതില്ല. അതു പാപത്തിനുവേ 
ണ്ടിയുഭള പുണ്ണവും മതിയായതുമായ പ്രതിശാന്തിയാണ്: 
എന്നാല് അവന് തുടങ്ങിയിട്ടു ഏതാനും കാര്യങ്ങം ഉണ്ടു്. 
അവന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്വോഠം നമു 
ദ അതിശയം തോന്നും. യേശുക്രിസ്തു എന്തെല്ലാം കാര്ൃങ്ങറം 

തുടങ്ങി എന്നു ചിന്തിക്കുചി൯! താ൯ എന്തെല്ലാം കാര്ൃങ്ങഥം 
നിവ്ൃത്തിയാക്കിയെന്നുല്ല; എന്തെല്ലാമാണ്” തുടങ്ങിയതു” ഏ 
ന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. 
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കാലത്തെ ക്രിസ്തുവിനു മുന്പും പിമ്പും എന്ന് രണ്ടായി 

ട്ടാണല്ലോ ഭാഗിക്കുന്നതു . ക്രിസ്തുവിന്െറ കാലത്തിനുശേഷം 

മനുഷ്യജാതിയുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു മാററം സംഭവിച്ചു. മ 

നുഷ്യയചരിത്രം വൃത്യാസപ്പെട്ട. പുതിയ ജീവനും ശക്തിയും 

മനുഷ്യ ചരിത്രത്തില് പ്രവേശിച്ചു. സൃഷിപരമായി ചിന്തി 
ച്ചു. പൃതൂുശക്തികളെ ദാനംചെയ്യുവരുടെ ക്രട്ടത്തില് പ്രഥമ 

സ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിനാണു്. ഒരു മനുഷ്യന്െറ ത്രേഷ്ടത അവന് 

എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങറം തുടങ്ങി പ]രോഗമനാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 

എന്നുളള തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തെക്കറി 
ച്ചു ദൈവം പൃതിയ ദര്ശനം തന്നു. ദൈവത്തെപ്പുററി പല 

ധാരണകളാണ് ലോകത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതു്. ചിലര് ദൈ 

പത്തെ ഒരു വലിയക്ുനുഷ്യയനായി വിചാരി ച്ചിരുന്നു. ദൈവം 
മനുഷ്യനെ തന്െറ സ്വന്ത സാദ്ൃശത്തില് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു 
നാം വായിക്കുന്നു. എന്നാല് പലപ്പ്യോഴം മനുഷ്യര് അവരുടെ 
സാദ്ൃശത്തില് ദൈവത്തെ സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

സന്ധ്യക്കു ഒരുത്തന് ഒരു കുന്നിന്മുകളില് നില്ലയന്നു. അ 

സ്തൃമയസ്യ്യനെറ പ്രകാശം അവന്െറ മേല് തട്ടിട്ട് അവന്െറ 
നിഴല് തആആകാശത്തോളം ചെല്ലന്നതായി അവന് കാണുന്നേ. 

അതുപോലെ നമ്മുടെ ഛായയും സ്വഗ്ംവരെഎത്തിച്ചിട്ട് അ 
തിനെ ദൈവം എന്നു വിളിക്കുന്നു. അതിനാല് ദൈവദര്ശ 
നം സരവപ്രധാനുമായ കാര്യമാണ്ഞ്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 
നിങ്ങളുടെ ധാരണ എന്താണ്? ദൈവത്തെക്കുറിച്ചള്ള നി 
ങ്ങളുടെ ദര്ശനപ്രകാരമേ നിങ്ങഥംക്കു ചിന്തിക്കാന് കഴിയു. 
അതുകൊണ്ട് യഥാത്ഥമായ ദൈവദര്ശനം നമുക്കണ്ടായിരി 
ക്കണം. ദൈവത്തെപ്പുററി തെററായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കു 
ന്നതിനേക്കാഠം ഒ ധാരണയും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണു നല്ല 
ത്ത്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള. ധാരണ ശരിയല്ലെങ്കില് തആതെ 
ററായ വഴിയില്ക്രടി പുരോഗമിക്കേണ്ടിവരും. ഏതു വിധ 
ത്തിലുള്ള ദൈവത്തെയാണ് ക്രസ്ത വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നു 
നോക്കാം. ഒരു ദിവസം ശിഷ്യന്മാര് ക്രിസ്തുവിനോടു ഞങ്ങറം 
ക്ഒ പിതാപിനെ കാണിച്ചുതരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. കത്താ 
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വു” അവരോട പറഞ്ഞതു” പീലിപ്പ്യോസേ, നീ ഇത്രയും നാഠം 

എന്നോടുക്രടെ ഇരുന്നിട്ടും അറിഞ്ഞില്പയോ. എന്നെ കണ്ട 

വന് പിതാലിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം എങ്ങനെയുള്ള 

വ൯ എന്നറിയണമെങ്കില് എന്നെ നോദക. അപ്പ്യോഠം 

ദൈവം ക്രിസ്തൂവിനെപ്പ്യോലെ ആണോ എന്നു ചേഠദ്ൃ 

മുണ്ടാകുന്നു. ഒദവം സ്വഭാവപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ 

പ്പോലെ തുള്ളവനാണൊ എന്നു പലരും പിന്തിക്കുന്നി 
വ. ക്രിസ്തൂവിനെക്കാഠം സ്വഭാവത്തില് വൃത്യാസപ്പെട്ടവനാ 

ണു ദൈവം എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നു. സദഡ്ദയസ്ത്ത്കളില് 
പഠിക്കുന്ന ഒരു പെണ്കുട്ടി ഇപ്രകാരംപറഞ്ഞു. “ഞാന് ക്രി 
സ്ത്രവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ വെവക്കുന്നു”” നീ ഇങ്ങി 
നെ പറയുന്നതെന്തെന്നു ആരോചോദിച്ച. “ദൈവത്തിന്െറ 

പ്രകൃതം പാപികളെ ന എന്നാല് ക്രി 

സ്ത്ര അതിനു സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ദൈവത്തിന്െറ സ്വഭാവ 

വും ക്രിസ്തുവിനെറ സ്വദാവവും തമ്മില് വൃത്യാസമുണ്ട്. എ 

ന്നിങ്ങനെ അവഠം മ൨പടി പറഞ്ഞു. നമ്മെ നരകത്തില് 
വിടണമെന്നുമ്ള ഭയങ്കര ചിന്ത ദൈവത്തിനുണ്ടു്. പക്ഷെ 

ക്രിസ്തു അതു സമ്മതിക്കയില്ല??. ദൈവം എങ്ങിനെയുള്ള വനെ 

നന് എന്നെ നോക്കി അറിയുവിന് എന്നു ക്രിസ്തു പറയുന്നു. 
നിങ്ങറംക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന ഭാഷയില് ദൈവത്തെക്കറിച്ചു പ 
റയുന്നപനാണ്ട്' ഞാന്. ദൈവ സ്വഭാവം മനുഷ്യ ജീപിത 

ത്തില് എങ്ങിനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന് കാണിക്കു 
നന. ക്രിസ്തുവിന്െറ മുഖത്തു നോക്കി ദൈവം എങ്ങിനെയുള്ള 
വന്നെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവം അതുപോലുള്ള വനെങ്കി 
ല് വിശ്വാസയോഗ്യനാണ്ട്. ഈ അഖിലാണ്ഡത്തിനന്െറ 

കേന്ദ്രത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്രുശിന്മേല് സമപ്പ്ിച്ച ഹൃദ 

യം ക്രിസ്തുവിന്േറതെ്കില് അതിന്െറ മുമ്പില് എന്നെത്ത 
ന്നെ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനു എനിക്കു മടിയില്ല. ഇതു” ഞാ൯ ഒ 

രിക്കല് പറഞ്ഞു ഞാന് ഇതു പറയുമ്പോഠം സാമത്റ്യമുള്ള. 

ഒരു ചൈനീസ് ഡോക്ടര് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടു 

നിങ്ങം ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. ഭൂലോകത്തി 
നു പുറകിലായി ഒരു ഹൃദയമില്ല. അവിടെ ഇത്ത് ഒരു നിവ 
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ലാരമാണു്. മനഷ്യരുടെ കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാ 

ത്ത ഒരു ഹൃദയമാണുള്ളതു്. ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം നിഷേധിക്കു 

ന. തന്നെത്താന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്തൂഹൃദയം നിന്നെ 

ക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നു. കരുതുന്നു. ദൈവം 

എങ്ങനെയുള്ള വനെന്നറിയണമെങ്കില് എന്നെ നോക്കുക എ 

നു ക്രിസ്ത് പറയുന്നു. യേശു ദൈവത്തെക്കുറിച്പുമമ പുതിയ 

ചിന്ത ആരംഭിക്കുന്നു. ദൈവം ക്രിസ്തവിനെപ്പോലെ എന്ന 

ചിന്ത പുതുതാകുന്നു. യേശു ആരംഭിക്കുന്ന ആ തരത്തില 

കൂള ദൈവത്തെപ്പൂററി അല്ലാതെ തൃഫ്ലിയടയാന് സാധ്മമല്ല. 

ക്രിസ്തുവിനെപ്പ്യോലെ ക്രിസ്തു ഹൃദയമുള്ള. ഒരു ദൈവം ലോക 

ത്തിലില്ലെങ്കില് നമുക്കു ജീപിക്കാന് പ്രയാസമാണു. 

ക്രിസ്തു രണ്ടാമതു തുടങ്ങിയതു് മനുഷ്യ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ചി 

ന്തയാണ്്. ക്രിസ്തരവിന്െറ കാലത്തിനു മുമ്പു” മനുഷ്യരെ ഉ 

യന്നവരെന്നും താണവരെന്നും തരംതിരിച്ചിരുന്നു, ക്രിസ്ത 
മനുഷ്ടുരെക്കുറിച്ചു ഒരു പുതിയ ധാരണ നല്കുന്നു. മനുഷ്യ 
൪ ദൈവത്തിന്െറ കണ്ണിനു വില തീരാത്തവരെന്ന് ക്രിസ്ത 
പറയുന്നു. ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്െറ മുമ്പാകെ വില 

യുള്ള വരാഞ്്. ക്രിസ്തുവിന്െറ യഥാര്ത്ഥ ശിഷ്ട്യന്൯ ആയിതി 

രേണ്ടതാണ്്. 

ക്രിസ്തൂവിനെറ കാലത്തിനുശേഷം ഓരോരുത്തര് നിവന്ന 
നില്കാൻ തുടങ്ങി. ഭൂലോകത്തില് ജനസ്വാതന്ത്രപ്ത്തിനുലേ 
ണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനം അവര് ആരാഭിച്ച. യജമാനനും ദാസ 
നും തിരുശരീരം അനുഭവിക്കാന് വിശുദ്ധമേശയില് ഒരുമിച്ചു 
അടുത്തുവരാമെങ്കില് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തും അങ്ങനെ ആ 
വാന് പാടില്ല ദൈവമുമ്പാകെ നാം സമന്മാര് എങ്കില് മ 
.നഷ്ട്യരുടെ മുമ്പാകെ എന്തുകൊണ്ടു് അങ്ങനെയല്ല. ഞാന് 
ദൈവത്തിന്െറ വകയാണെമംില് എന്തുകൊണ്ടു് മനുഷ്യയവഗ്ഗ 
ത്തില് പ്െട്ടക്രടാ. ഇതു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചു ശക്തീക 
രിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ്. ദൈവപൈതല് ഒരുവനന്െറ അടി 
മയായിരുന്നുക്രടാ. മനുഷ്യരുടെ ആളത്വത്തിനു ക്രിസ്തു വില 
കല്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള തൂ" ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു 
വിവരണമാണ്. ക്രിസ്തൂലോകത്തില് വരുന്നതിനുമുമ്പ് ലോകം 



അതിന്െറ ചക്രത്തില് കറങ്ങംപോലെ യാതൊരു പുരോ 

ഗമന പിന്തയും ക്രടാത്ത ഒരു മട്ടിലായിരുന്നു മനുഷ്ടയന്െറനില. 
സുതനു ചുറവം ഭൂമി കറങ്ങംപോലെ ലോകം തുടങ്ങിയ സ്ഥാ 

നത്തുവരുവാ൯ തക്കവണ്ണം പുരോഗമനം ഇല്ലെന്നാണ് ഹൈ 

ന്ദവരുടെ മതം നാം കലിയുഗത്തിലെത്തിച്ചേരുമ്പോറം എ 

ല്ലാം അഴിഞ്ഞുപോകും ലോകത്തെക്കുറിച്ച ദൈവത്തിനു ഒരു 
ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അര്ത്ഥമില്ലാതെയല്ല താന് യത്തിക്കുന്നതു. 
ദൈവം തനെറ രാജ്യം ഭൂലോകത്തില് സ്ഥാപിക്കുവാന് ആ 
ഗ്രഹിക്കുന്നു, അര്ത്ഥമില്ലാത്ത ഒന്നല്ല മനുഷ്ട്യജീചിതം. അ 

തു അര്ത്ഥമുള്ള തെന്നു ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലോക 

വിഷമം എന്നു പറഞ്ഞു അതിനെ വിട്ടോടേണ്ട ആവശ്യമില്ല 
ദൈവഇഷ്ടം ചെയ്യാന് അതിനുള്ളില് നിന്നു പോരാടേണ്ടതാ 

ഞ്. നാം ലോകത്തോട്” ഇടപ്പെടുമ്പോഠം ഉടഞ്ഞ ഒരു കപ്പ 

ലിനോട നാം ഇടപ്പെടുംപോലെയല്ല പെരുമാറേണ്ടതു”. ലോ 
കം ദൈവത്തിനേറതാണ്ു്. പാപം അതില് പ്രവേശിച്ചു 
ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചു. യേശു പാപത്തെ നീക്കുവാന് മരി 
ച്ചിരിക്കുന്ന തന്െറ സ്വന്തം ക്രുശ്ൂ് ഭൂലോക മധ്യത്തില് നാ 
ട്ടി ലോകത്തെ താ൯ ഉ.പേക്ഷിച്ചില്ലെന്നു തെളിയിച്ചു. 

ജീവിതത്തില് വന്നുക്രടുന്ന എല്ലാ സ്ഥിതിമാററത്തി 
നെറയും മധ്ൃത്തില്ക്രടി ദൈവം നമ്മുടെ കായ്യങ്ങം സാധി 

ചതരുന്നു എന്ന വിശ്വാസം അവന് ഉണ്ടാക്കിത്തന്നു. ഈ 
ലോകത്തിന്െറ പ്രവത്തികഠം നടത്തുന്നതു” ദൈവം ലോകത്തെ 
തനെറ കയ്യില് എടുത്തിട്ടുഅതില്ക്രടിയാണ്ട്. ലോകത്തെപ്പു 

ററിതന്നെയല്പ പാപത്തെപററിയും ഒരുപുതിയധാരണയാണു 
അതു. പാപം മഹാ കഷ്ടമാണെങ്കിലും അതിന പ്രകൃതി 
നോക്കിയാല് നാം പാച്ചം ചെയ്തുപോകം എന്നു പറയുന്നു. 
പാച്ചം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് കടന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്ട്. അ 
തു മനുഷ്യജീവിതത്തില് സ്വഭാവികമായിട്ടുള്ള തല്ല. പാപ 
പ്രമൃതമുള്ള വര് പ്രകൃതിക്കു വിരുദ്ധമായി ജീപിക്കുന്നവനാണു്. 
പാപം ഉള്ളിടത്തു സന്തോഷമില്ല. 

] പാപത്തെ ജയിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു യേശു പഠ 
പ്പിക്കുന്നു. അതു” ഏററവും ആശ്ചല്യകരംതന്നെ. എല്ലാം ചു 
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ററിക്കറങ്ങന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസം കളഞ്ഞു” മ 

നുഷ്യയനു പാപത്തില് നിന്നു സ്വതന്ത്രനാകാം എന്നുമ്ള ധൈ 
യും ദൈവം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയില് ക്രടെ പാ 
പത്തെ ജയിക്കാനുള്ള ശക്തിയുടെ ദൂതു തന്നിരിക്കുന്നു. ക്ര! 

സ്ത്ര എന്തെല്ലാം ചെയ്യന്നു. നിങ്ങറം ചിന്തിക്കുക. ചിന്തിച്ച. 
ലിസ്റ്റ് എന്െറ അടുത്തു കൊണ്ടുവരുവി൯, അവന് എഏന്തെ 

ല്യം തുടങ്ങി. ഈവിധമുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് കുറച്ചുനാഠം മുമ്പ 

ഞാന് എഴുതാന് തുടങ്ങി. ആ ലിസ്റ്റ് ക്രടിക്രൂടിവന്നു. താ 
൯ അധികം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. അധികം പ്രവത്തിക്കുന്ന. ക്രി 
സ്ത അങ്ങനെ ചെയ്യു. ഞങ്ങറം എന്തു ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവു” അപ്പ്പോസ്ലോലന്മാരുടെ മേല് വന്നപ്പോഠം അവര തു 

ട്ടി എന്നു പറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവു ക്രിസ്തരവിനേറതാ 
ഞ്. ആത്തത്മാലിനെ നമ്മിലേക്ക് പകരേണ്ട ആവശ്യ 
മുണ്ട്. ക്രിസ്തു വമ്മുടെ മുള്ളിലായാല് എന്തു ഭവിക്കും 
നാം സൃഷ്ടിപരമായി ചിന്തിക്കാം. ഫിലിപ്പപ്യരുടെ ലേഖന 
ത്തില് സകലവിധ പ്രേരണയാലും ശക്തിയാലും എന്നു കാണു 

നനു. ഇതില് പ്രേരണയെന്നതു” മോഫ്ഥററിരനെറ തര്ജ്ജമയാ 

ണു. ക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിക്ക മാത്രമല്ല ശക്തികരിക്കയും ചെ 
യുന്നു. അവന് പ്രവത്തിക്കമാത്രമല്ല പുത്തികരിക്കയും ശ 
കതീകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തു എവിടെ ചെല്ലുന്നുവോ ആ 
രാജ്യത്തുളള വര് വിഭ്ലാഭ്്ാസം ഉള്ള വര് ആകും. അമേരിക്ക 
യില് 100-ക്കു 90-ം മാഗ്ശസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് താല്ലു 
രൃമുമ്ള വരാണ്. ക്രിസ്തുവിനോടു ചേന്നതോടുക്രടി അവരുടെ 
മനസ്സു പ്രകാശിച്ചു. സുറിയാനിക്കാക്ക ആത്മീയവെളിച്ചം 
മുണ്ടായതോടുക്രടി നിങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. മാ 

ത്തോമ്മാക്കാര 100-നു് 100൦ വിദ്മ്രാള്ാസമുള്ള വരാണ് എ 

ന്നു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതോടുക്രടി 
മാറനസീകമായ മു ണര്വുണ്ടാകുന്നു. ഞാ൯ മാനുസാന്തരപ്പെടു 
ന്നതിനു മുമ്പ്' ക്ലാസ്സില് ഒടടപിലത്തെ സ്ഥാനമാണു എനിക്കു 
ണ്ടായിരുന്നതുളു്. ക്രിസ്തവിനെ സ്വീകരി ച്ചതോടുക്രടി ചിത്ത 
ത്തില് മുമ്പോട്ടുപോയി. ക്ലാസ്സില് ഒന്നാംസ്ഥാനം കിട്ടിയി 
ല്ലെങ്കില് എനിക്കു തൃഛ്തിയ ല്ല. ക്രിസ്തു എന്െറ ചിന്താശ 



140) 

കതിയെ വര്ദ്ധിപ്പിച്ച. ക്രിസ്ത് ഉള്ളെ ടത്തു ശക്തിയും ഉണ്ടു്. 
അപന് ചിന്താഗതിയെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെയും ശ 
ക്തീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തില് എങ്ങം കാണപ്പെടുന്നതു നിരാ 
ശയാണു്.. മനുഷ്യരുടെ ധൈള്യംപോയി. വരുന്നതുപോലെ 
വരട്ടെ എന്നു ഭൂമിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്രാനി പ്രത്യാശയുള്ള വ൯ ആ 

കുന്നു. യുദ്ധം ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് അവനെറ വിശ്വാസം. 

ത്രിസ്താനിയുടെ ധൈര്യം ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല. ആശയി 

ല്ലാത്ത ലോകത്തില് ക്രിസ്തുയേശു തന്െറ ശിഷ്ട്യന്മാരില്ക്രൂടി 
ആശയുള്ള വനാകുന്നു. സുറിയാനിക്കാരുടെ ആവശ്യം എന്റെറ 

മനസ്സില് വന്നിട്ടുളള തു ഞാന് പറയട്ടെ. ഇന്ഡ്യയും, കൊ 
ടുക്കുന്നതിനു ഫ്ലന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൂത ഉണ്ടെങ്കില് വിധിയെപ്പു 
ററിയുള്ള അവരുടെ ചന്ത ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുമ്ള താണ്ട് . 

എന്തുചെയ്യുന്നു എല്ലാം വിധിപോലെ വരട്ടെ ഫന്നു കൈമല 
ത്തിക്കാണിക്കുന്നു. ഇന്ഡ്യയുടെ ഈ അവസ്ഥ നാം മൂരികരി 
ക്കണഠാ. 

വിഷമങ്ങളുടെ മധ്ൃത്തില് ഞാ൯ എന്തുചെയ്യുന്നു വരു 

ന്നതുവരട്ടെ എന്നു തലകുനിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറോണ്ട 
താണ്. ഇന്ഡ്യക്കു ഒരു പ്രത്യാശയുള്ള ഹൃദയം കൊടുക്കണ 

മെന്നു ഞാന് ആശിക്കുന്നു. കുറെ നാളുകഠക്കു മുമ്പ നമ്മുടെ 
കൊച്ഛൂതിരുമേനി ഒരു പള്ളക്ര൭ടത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട. വാ” 

നംകുഴിക്കുന്നതിനുപോലും പണം കാണാതെയാണ് ആരംഭ, 

ചത്ത്. ഞാന് മൂലക്കല്ല് വായുവിലേക്കു വയ്യ്ന്നു എന്നാണു 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു്. “ആശയില്ലാത്ത ഇമ്മാതിരി സ്ഥാന 
ങ്ങറംക്കു എന്തു ചെയ്യുനു എന്നാണു ചിലരുടെ വിചാരം കുറ 

നാറം കഴിഞ്ഞു ഞാ൯ അതു വഴി കടന്നുപോകമ്പോ 0 
കെട്ടിടങ്ങഠഥം അവിടെ കണ്ടു. ദൈവത്തില് വിശ്വസിച്ചു പ്ര 
വത്തിച്ചു. ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ധൈയ്യ്യമാണ്ട് നമുക്കാവ 
ശ്യം ഈ യോഗം മുഖാന്തിരം ദൈവം ചിലതെല്ലാം പ്രവത്തി 
ക്കാ൯പോകുന്നു എന്നു ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എ 
ന്തെല്ലാം ചെയ്തുതിത്തു എന്നല്ല: എന്തെല്ലാം ആരംഭിച്ചു. എ 
ന്നാണു എന്റെറ പിന്തു. ക്രിസ്തവിന്െറ ആ ജീവശക്തി എ 
ല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും പുതിയ ശക്തിയായി പ്രവത്തിക്കേണ്ടതാ 
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.ണ്്. കുറച്ചുകാലം മുമ്പു" ഞാന് ഒരു പുസ്തകം വാ യിച്ചു. 

ജോണ് “വെസ് ളിയുടെ കാലത്തിനു മുമ്പും പിമ്പും ഇംഗ്ലണ്ടു" 

എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്െറ പേര് അദ്ദേഹത്തിനു മ,്പും 

പിമ്പും ഉള്ള ഇംഗ്ലണടിന്െറ ചരിത്രം അതിലുണ്ട്. ജോണ് 
വെസ് ഉ എന്തെല്ലാം ആരംഭിച്ചു എന്ന് അതില് പറയുന്നു. 
ക്രല।വേലക്കാരുടെ ഇടയിലെ സംഘടന അദ്ദേഹം തുട 
ങി ക്രലിവേലക്കാരോട്' ക്രിസ്തുവിനെറ ശക്തിയെക്കുറ ച്ചു 

പറഞ്ഞതോടുക്രടി അവരുടെ ഉ ദ്ധാരണത്തിനുള്ള ശക്തി 2൭. 
ഭായി അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഈ ശ്രമത്തിനു മുമ്പ യൂറോപ്പു 
ധല തടവ്യകാരുടെ സ്ഥിതി ദയനീയമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്ത 
മന്റ പ്രവത്തനത്താല്, ഹരധ്വേര്ഡ്' ഏലിസബേത്തു എന്നി 
വരുടെ മന്ത്ര ചലിച്ചു അവരുടെ സഹായത്തോടുഴ്ര ട്ടി അദ്ദേ 
ഹം പ്രവത്തിച്ചു. ഭ്രാന്താലയത്തില് സുബുദ്ധിയുള്ള വര വന്നു 
അവരെ കളിയാക്കയും ഉപ്ദ്രവിക്കയും ചെയ്യുന്ന സമ്പ്വദായം 
ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാലത്തു ഭ്രാന്തന്മാരെ സ്യ 
ക്ഷിക്കാ൯ ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. മാനസിക രോശത്തെപ്പുററി 
ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങി. ഇവയെല്ലാം ജോണ്വെസ് കളിയുടെ ഹൃദയം 
മാററി ക്രിസ്തു അവന്െറ ഹൃദയത്തില് പുതുശക്തി കൊടുത്ത 
ഈ ശക്തി പ്രവത്തിക്കു മാഗ്ലമുണ്ടാക്കി. അതുപ്പോലെ ഈ 
കണ്വന്ഷന് മുഖാന്തിരം പുതിയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകണം 
ഇതു മാരാമണ് കണ്വണ്ഷനില് പ്രവത്തി ച്ച ഇന്നാര്മുഖാ 
ന്തിരം ൭ അദായതാണെന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം പല പുതിയ 

“പ്രസ്ഥാനങ്ങഠം ഉണ്ടാകണം അധഃകൃതരുടെ സംരക്ഷണത്തി 
നും ക്രലിവേലക്കാരുടെ കഷ്ടത പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഇന്ന 
യിന്ന ആളുകളാണു പരിശ്രമിച്ചതെന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ 
റവാ൯ ഓരോരുത്തക്കും സാധിക്കും ഭൈവാത്മാവു നമുക്ക്” സ 
ന്തോഷം തരട്ടെ. എല്ലാ 88ഖചിന്തകളും ഹൃദയത്തില് നിന്നും 
നീക്കണം. ദൈവാത്മാവു” പാപചിന്തകം ഇല്ലാതാക്കണം 
ചിന്താഗതി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മൃുയരണം സ്ൃഷ്ണിപര 
മായ കായ്യ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ളശക്തിതരുപഠാര൯ 
ദൈവാത്മാവു' നമ്മില് വരണം. സ്തൃഷ്ടിപരമായ ആത്മാവ് 
നിങ്ങംക്കില്ല. മറവള്ള വര് പറയുന്നതു കേഠാക്കുവാനും കഴി 
വില്ല. നിങ്ങഠംക്കു തനിച്ചു പ്രവത്തിക്കാ൯ ദൈവാത്മാവു 
ശക്തിതരുവാന് നിങ്ങഠം ആഗ്രഹിക്കണം. നിങ്ങഠം ചിലര് 
അ൯പതു കൊല്ലമായി സ്സഞ്ചുപോലെ വെള്ള മെടക്കുന്ന. 
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ദൈവം നിങ്ങളെ സ്പുഞ്മുപോലെ തെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കു: 

നു. നിങ്ങളില്ക്രടി ചിലതു ചെയ് വാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

പട്ടക്കാ൪ മാത്രം പ്രവത്തി ച്ചാല് പോരാ ഓരോരുത്തരും ഡയ 

ഷിപരമായി പ്രവത്തിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കില് നമ്മുടെ 

യോഗം മഹായോഗമായിത്തീരും. ഭൈവം വെള്ളത്തെ വ 

ലിപ്പിച്ചു തിരുവിതാംക്രര് കലക്കിയിരിക്കുന്നു. രാഷ് ട്രീയമാ 

യും ധനസംബന്ധമാരം അസ്വസ്ഥതകഠം ഉണ്ട്. ദൈവം ക 

ച ഒന്ന വെള്ള ത്തിലേക്ഷ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സുഖംപ്രാപിക്കണം. 

നീ സുഖപ്പെട്ടാല് പോരാ മറവള്ള വരെയും സുഖപ്പെടുത്തണം. 

മറവള്ള വരെ സ്ഖലപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കില് നീ രോഗ്യാകും- 

ദ്ദൈഖാത്മാവ് ഇവിടെ പ്രവത്തിക്കേണ്ടതാണു്. അതിലേ. 

ക്കായി നമ്മുടെ ഹൃദയം നേന്നകൊടുക്കണം. യേശു നമ്മില് 

ചിലതു ആരംഭിക്കണം. ഇവിടെനിന്നും പോയ ശേഷം പ്പി 

ലതെല്ലാം പ്രവത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് . ഞാന് അതു എങ്ങനെ ചെ 

യ്യുമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നുവോ? എന്റെറ ചെപ്പും പോയെന്നു 

നീ നിരാശപ്പെടേണ്ടാ. പ്രായമായാലും സാധ്യമാണ് ഞാന 

റച്ചു നാഠംകക്കു മുമ്പ” ഒരു സ്ര്രീയോടുക്രടെ കപ്പരുയാത്ൂചെയ്തു 

അവക്കു ൭0 വയസ്സിനുമേരു പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അവക്കു ൭ 

കുല്ുകാലമായി ചിത്രംവരയ്യ,ണമെന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. 

വളരെ പ്രായമാകുന്നതുവരെ അവക്കു അതു സാധ്യമായില്ല. 

ഇപ്പ്യോഠം അവഠം ഒരു വലിയ ചിത്രകാരിയായി തീന്ന. അ 

പ൪ വരയയന്ന ചിത്രം ഇന്നു ലോകര ആശയോടു കാണുന്നു 

നിന്നെക്കൊണ്ടു ചിലതു പ്രവത്തിക്കാ൯ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കു 

നന. നിന്െറ മനസ ദൈവത്തിനു കൊടുക്കു. നിന്നെക്കൊ 

ണ്ടു അതു സാധിക്കും. ഈ സഭയോടു അവന് സംസ്വരിക്കു. 

നു. സദ പുതുതായി ചിലതെല്ലാം ചെയ്യണം. ഇതിനു നാം 

ഒരുക്കമുള്ള പരാകുന്നുവെങ്കില് നമുക്ക്' ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ 

യോഗത്തിലും വച്ചു ഇതു് അതിത്രേഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ സ്വ, 

ന്തജീലിതം ശുദ്ധമാകണം. ഈ സമയം നീ അതിനുവേണ്ട 

നിന്െറ ഹൃദയം തുറന്നുകൊടുക്കുക. ദൈവാത്മാവു പ്രവത്തി' 

ക്ട്ടൈ. നിന്െറ ഇഷ്ടം വിട്ടുകളയുക. അപ്പ്പോഠം ദൈവം ല്ൃ 

വത്തി നിന്നില് ആരംഭിക്കും. ഇപ്പ്യോഠം നിന്നില് ആരംദി 

ക്ഷം. നമുക്കു പ്രാത്ഥിക്കാം. ി 

സി) പി. ഛം. ഏം. പ്രസ്സ്, കോഴഞ്ചേറ് 



മാരാമണ് കണനെവ൯ഷ൯ 

വു ധാ ങ്ങാ. 

ടട ട്രം 

പൊതു യാഗം 8-1 114 തിങ്കഠം. 
' പ്രാസംഗികന്. 

ഡ്ധാക്ടര്൪ സ്റ്റാ൯ല' ജോണ്സ് എം. എ. 
നി 

ന 

പരിഭാഷകന്:- റവ: ലി. പി. മാമ്മന് ബി. എ. 

പ്രസാധകന്. 

എം. എം. മാമ്മന്. 

വേദപൃസ്ത കത്തി ല് പൊ പയം പൃതിയനിയമത്തില് വൃ 

 ക്തമായും “നോക്കുക, കാണുക” എന്ന പദങ്ങം ആവത്തിച്ചു 

പറയുന്നു. കത്താവായ യേതുകസ്ലു തന്െറ പരസ്തൃതു ശുഷ 

യില് :“നോഷാ൯! മനുഷ്യരെ ഉത്സാഫിപ്പിക്കു നുണ്ട്. കേഠംക്കു 

ന്നതിനേ ഠം കാണനാതാണു' തിന്ത  1ല് പതി 

' യുന്നത് : മനസില് പതി യുന്നതു പ്രതിഫലിച്ചാണു: പ്രവത്തി 

ഉണ്ടാകുന്നതു. ഈ യോഗത്തില് ഇതിന്െറ മുന്നുവശങ്ങളെ 

പ്പററി നമുക്കു ചിന്തിക്കാം. 

ഒന്നാമതു നമ്മിലേക്കു നോക്കുക. 

രണ്ടാമതു യേത്തുവിലേക്കു നാക്കുക 

മൂന്നാമതു” ഇ൯ഡ്ൃയിലേക്കു നോക്കുക. 

തവ സരത്തിലും കണ്ണിരു കാക ശന്നതു ഒരു ശ ഞിയാണ്ടമ'. 

ഇപ്പ്യോഠം നമുശട് ന ചി ൽ തന്നെ നോശഠൊം, യേത്ുക്രിസ്തരവിങ്കലേ 

ക്കു നോമടി നാം നമ്മുടെ തെറ കളെ കാണണം. യേശ്തു കിസ്തു 

 പിങ്കല് ആരംഭിക്കണം. അധികം മനുഷ്യരും തങ്ങളുടെ കുററം 

_ കാണാത മറവള്ള, വരുടെ കുററങ്ങളെ കാണുകയും പറയുകയും 
 ചെയ്യുന്നുണ്ടു. നാം നമ്മില് കള്ള കുററങ്ങളെ കാണണം... സ 

6. 
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ഫോദര ന്െറ കണ്ണിലെ "കരടടു” അധികംപേരും കാണുന്നണ്ടു. 

തന്െറ കണ്ണ'ലെ കോലു കണന. നിന്െറ കണ്ണ ഘ 

കോല് കിടക്കെ സഹോദരനുറ കണ്ണിലെ കരടു” ഏടക്കാ൯ ത്ര 

മിക്കുന്നതു നിരത്ഥകം എന്നു യേശു തടനെറ പ്രഭാഷണത്തില് 

്് തമക്കിട്ടണ്ടല്ലോ. ആട്ടം തന്നിലേക്കുതന്നെ നോദ്ണെകെ ന്ന് 

യേശു പായുന്നു. നമ്മെ കാണുന്നതിനുള്ള കഴിവു നമു ടില്ല. 

നമ്മെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമള, പരിചലം നമുക്കില്ലറത്തതു 

കൊണ്ടു നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പരറജയം ഉണ്ടാകുന്നു സ്വന്മ 

കററങ്ങളെ തുറന്നുപായുന്നവനാണുു് വലിയവനായി തീരുന്നത്. 

നമുക്ക നമ്മെത്തന്നെ പരി ശോധിക്കുന്നതിനു ധൈയ്ക്യമില്ല. നാം 

ചെയ്യുന്ന ഓരോ കൃത്യവും നീതീകരിക്കുന്നതിനു മനശാസ്രുപ്പ 

കാരം സ്റ്റായീകരണം എന്നാണ് പറയുന്നതു്. 

ന്യായികരണംകെണ്ടട് നാം ഏതായിരിക്കുന്നുപോ അ 
ങ്ങനെതന്നെ നാം ഇരുന്നു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു വൃത്യയാ 
സവും വരുന്നില്ല. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കൃത്യങ്ങളും നാം ത 
ന്നെ പരി ശോധിച്ചു നമ്മുടെ കുററം കണ്ടുപിടിക്കണം. മറവുള്ള 

വരെ വിമര്ശിക്കുന്നതു” തങ്ങളൂടെ തെറവകളെ മറയ്യ്ഛന്നതിനു 
തുല്യമാണു്. മാവുള്ള. വരുടെ കുററം അന്വേഷിക്കുന്നൂുപോലെ 
നമ്മുടെ കററങ്ങളെ നാം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. 

എന്നാല്തന്നെ മററുള്ള ആളുകളില് കുററം കണ്ടു 

പിടിക്കുന്നു. താലന്തു ഭാഗിച്ചുകൊടുത്ത ദാസന്മാരെ ഓാക്ടമ 
ല്ലോ” പത്തു താലത്തുകാരനു അതനെറ ക്രടെ 10 ക്രടെ ഉണ്ടാ 
ക്കി, 6 കാര൯ 9 ക്രുടെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു താലന്തുകാര൯ തനി 
ക്കകിട്ടിയതു ഭൂമിയില് കഴിച്ചുവച്ചു. സമാധാന .0ം പറയാ 
൯തുടങ്ങി. സകല അപരാധങേളും ഉടമ സ്ഥന്െറ തലയ ല്ത 

446 റ്യൂ ന്നെ എന്ന ഭാവേ നി വിതയ്ക്്ാത്തുടത്തുനിന്നു കൊയ്യുന്നവ 
നും, വിതറാത്തിടത്തുന്നിന്നും ചേഷഴന്നവനും കഠിനമനുഷ്യയനുഃ 
ആകയാല് നി ഏഏച്ലിച്ച താലത്തു ഞാ൯ ഭൂമിയില് കുഴപ്പ 

വച്ചിരിഥന്നേ”. ഇവനു തന്നത്തന്നെ കാണാതെ തനറെറ കു 

ററം മറച്ചു വച്ചുകൊണ്ടു സ്ത്രായികരിക്കുന്ന തിനു ശ്രമിച്ചു. 
മഫാത്മഗാന്ധി ഭാരതിയരുടേയും മറവം മതി പ്പും ലിലയു 

മുള്ള വനായി തീന്നതു”. തന്െറ ഏതു കുററവും കററമാണെ 

1, ॥ 



൯ സമ്മതിക്കുകയും അനുതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫര് 

യമുമ്മു തൃുകൊണ്ട ങ്. തെറവകമേയും കുററഅ്അളേയും മറപ്പുവ 

യ്മ്രതെ സമ്മതിച്ചു അനുതപിക്കുന്നപന് ഉ.യരുകതന്നെ 

ചെയ്യം, 

 യ്യായീകരണം പ്രമാര്ത്ഥത്തെ മറച്ചു വയ്യക്ചകയാ 
ണര്. അതെപ്പേ” ഴം അങ്ങനെൌനന്നെയിരിക്കും. മാറാമുണ്ടാക 
യിവ്വ നാം അങ്ങനെ അരുതു ചിനഃദശത്തെ ഒ സേനാ 
ധിപതിയുമറയി ഞാന് സം സാരിക്കയണ്ടായി. അയാഠം ഒരു 
തെററില് അകപ്പെട്ട ജീവിതം അപജയത്തില് കഴിക്കുകയാ 

യിരുന്നു. എന്നാടുകള സംഭാഷണത്തിന്റെ അധിക ഭാഗവും 
മറവകളവരെ അപലപിഷത്തെഴവൈയ്യം കയ്പ്പ് ന്റഞ്ഞവയു 

മായിരുന്നു യേശ്തുവിനെപ്പറരി നി അന്വേഷിക്കണം മറവുള്ള. 

വരുടെ കായ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടാ എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

വീണ്ടും സംഭാഷണം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം മുന്പിലത്തേപ്പ്പോലെ 
കുററാരോപണങ്ങറം തുടങ്ങി. നി്ങഠം വിണ്ടും ഇത്അനെ തുട 
ങ്3ിയാല് ഞാന് ഏതുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് വന്നു 
വോ അവയിന്മേല് ഞാ൯ ശക്തിയ യി നില്ലന്നതാഞ്ഞ് . 
സ്റ്റേഹിതാ നി ഏരന്ന പിടിക്രടി എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. 

നാഥ തആരോടട ഇടപെടുന്നുവോ അയാളുമായി പരമാത്ഥമാ 

യി ഇടപെടുന്നുവെന്ന് അയാഠംക്ക് ബോഭ്റ്യമുണ്ടാകണം. 
നമ്മുടെ സ്വന്തം പാപങ്ങളെ ന്വായികരിക്കാതെ തന്നെത്ത 

ന്നെ പരിശോധിച്ച കുററം കണ്ടു പിടിക്കുകതന്നെ വേണം. 
ഞാന് ഒരു ക്രിസ്തു 0നി ലാണെന്നും മാമോദിീ സായോ, കുര്ബാന 
യോ മറ൨ എന്തുതന്നെ ഏറാാലുാ കൈക്കൊണ്ടാലും മതിയാക 
യില്ല. നി ഏതുതരത്തില് ഇരിക്കുന്നു എന്നുതിന്മേലാണ്ട് നി 
ഒ൯റ ക്ര'സ്തിയത്വം ഇരിക്കുന്നതു. അതു നീ നിന്നെത്തന്നെ 
കാണുകയല്പാതെ നവത്തിയ്ല്പ. 

കര്ബാന സമയ കാസായും പിീലാസായും എടുത്തു 
പട്ട ദരൊാരന൯ പടഞ്ഞാറോട്ട വരുമ്പോഠം അതു കണ്ടാല് സക 
ലവം തികഞ്ഞു എന്നു ച ലര് ധരിക്കുന്നുണ്ടു. ഒരിക്കല് രണ്ടു 
പേര് ഒയിട വ പ്പ് ത്തമ്മ ത തടി പ്പുകൊണ്ടിരുന്നപ്പ്യോഠം വ്വ 

യില് മനയടിചയൊതു കട്ട് തന്െറ ഭാത്ത്രയെ വിളിച്ചു 



4. ദൂ 

ഞാന് വരുന്നതുവരെ നീ ഇവനെ അടിപ്പുകൊണ്ടിരിക്കണം, വ 
ഞാന് പോയി കുര്ബാന കണ്ടിട്ടു വരടട്ട എന്നു പറഞ്ഞു പോ. എ 

യി. ആസ്ത്ര ആ കൃത്യം ഭംഗിവായി നിര്വഹിച്ചു. 

ഓരോരുത്തരും തന്നാടുതന്നെ പരിപൂണ്റണമായി പ്പെ 
രുമാറണം. മുഖക്കണ്ണാടിയില് നോക്കി തന്നെത്തന്നെ കാണ 

ണം. ഉള്ള തുപ്പോലെ നിനറെറ രൂ നി കാണണം. ഹാരി 

സണ് എന്ന ആളിനു വ്ശേഷമായ ഒരു ബംഗ്ലാവു” ഉണ്ടായി, 

രുന്നു. ഞാന് അവിടെ താമുസിപ്പ. അവിടെ ാമത്തെ ൯. 

ലയില് മുഖം നോക്കുന്ന ഒയ വലിയ കണ്ണാടി വച്ചിരുന്നു. 
കോ ന 

അപിടെ കുരങ്ങന്മാര് കയറി കണ്ണാടി പൊട്ടി പ്പുകളുഞ്ഞു. അ 
തിനു അവരെ പ്പേരിപ്പിച്ചത' തങ്ങളുടെ മുച്ചം കണ്ണാടിയില് ക 

ണ്ടതു വി രൂപമായി അചക്ടതോന്നിയതുകൊണ്ടാണെന്നു ഞാന് . 

ഹിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ത നെയാണു അധഃപതിച്ചജിചിതം, 
ജീവിതവിശ്ുദ്ധിയില്ലായ് മ. ഇവയുടെ കാഴ അവനവനെത്ത . ന 

ന്നെ പരിതപിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടുകള ശ്രമം പല പിധത്തില് രൂ 
പീകൃതമാകുന്നു. വിമശനം, ആക്ഷേപം, പര ദോഷാരോപണം 
മുതലായവ ചിന്തനീയമാണ്. എന്റ ഒരു സ്നറേഹിതനു ചെ 

 മ്ചിച്ചു തലമുടിയുകള ഒരു മടി യുണ്ടായിരുന്നു ചെമ്ലിച്ചു തലമുടി 
സായ്കുന്മാക്കു ഇഷഫ്ഠമില്പല എനിക്കു ഇഷ്ടമാണ്. എനൌ അമ്മയു 

ടെ തലമുടിക്കു ചെമ്പിച്ച നിറമ ഒ ൬ കൊണ്ടായിരിക്കാം ശനി 

ക്കത്തു ഇഷ്ടമായത്. കുട്ടിയുടെ തലമുടി സ. സ്നവണ്ണുമ മാണെന്നു റു 

അല്ലൂ൯ കുട്ടിയോടു പറകയും കുട്ടി അ മുകേട്ട് സ്വയ്്റവണ്ണമെ 

ന്നു സമ്മതിച്ചുമിരുന്നു. ആ കട്ടി കണ്ണാടിയില് നോക്കുമ്മോറം 
അതു ചെമ്പിച്ച നിറമാനൈന്നു മനസിലും നമ്മെപ്പുററി | 
മറവുള്ള വര് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും യഥാതഥം കണ്ണാടിയില് 

നോക്കിയാല് മാത്രമേ മനസിലാക യുള്ള. ച്ചി 

ആഫ്രിക്കായിലെ ഒരു ജാതിത്തലവ൯ മപയോഗ। ല് 
പ്രുകൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളത്തില് ൭.9ടായിരുന്ന ജന്തുക്കളെ ഒരു 
മിഷ്യനറി . തന്െറ കയ്യ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂതക്കണ്ണാടികൊണ്ടു 
അവനെ കാണിച്ചു. ഈ ഭൂതണ്ണ്ണൊട പിലയയതരുമോ എന്നു 
ചോദിച്ച് വിലക്കു വാങ്ങിച്ചു. ' മിഷ്യനറി പോപ്പി; ജാ , 

ത്തരിത്തലവ൯ ഭൂതക്കബ്ാടി തല്ലിപ്പൊട്ടി പ്പു. ം/ വെ ് 



യു കാഴ്ച രി രള വി 

വിധ ത്തന ആഫ്രരിക്കയുലെ , തി. 

ത്തില് ഒട്ടകപ്പുക്കി എന്നൊരുപകയണ്ട്. അത്ത് ഓടി ക്ഷീ 

 ണിക്കുമ്പോഠം മണലാരണ്യത്തില് തല പൂന്തുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ട ശത്രു ദം: തനെ കാണാതെ വരുന്ന്ല്പ. ,നഠഠ യഥാത്ഥ 

സ്ഥിതി കാനാന് ശ്രമി. സ്തഭ ഇയ വധത്തില് ശ്രമി 

യാല് ശരിയായ ഒ മുഖാന്തിര റം ഓക് സസുഫോര്൪ർ 

ഡ് ഗ്രുപ്പ്. ഷ് ന്ന് ഒരു സ്ഥ'പന മ ണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവര് 

പി പ്രമാണങ്ങളാണു വച്ചിരിക്കന്നതു്. 

ന പൂമ്ടി, പുണ്ണമായ പരമാത്ഥത. 

റുപ്പി പൂണ്ണുമയു നിര്മ്മലത 

3. പരിപൂണ്ണൂമായു നിസ്വാത്ഥത. 
ത്ത് പരികൂള്ണ് ഇ സ്ന്റേഹം. 

ത് 
ഇവ നാലും അത്യാവശ്യകായ്യയങ്ങളാണു”. നമുക്കു പരമാര് 

ത്ഥതയുയണ്ടോ? നിര്മ്മലതയുണ്ടോ? ഇടപാടുകളില് നിസ്വാ 
ത്ഥതയു ണ്ടാ? സ്റ്റേഹം മ്ടോ? പ്രവത്തിയ്ലും നിരൂ പണ 
ത്തിലും സ്റ്റേഹം ഉണ്ടായിരി ണെം. പി ഹു മയത്തില് 
വിദ്േപഷബുദ്ധിയുണ്ടാ തുധ്, 

നിറം നി, ളെത്തനെ നോ ടിയാല് പോരാ, നമ്മു 
ടെക്ററം കണ്ടു പിടി ഭണൈം, യഥാത്ഥം മനുസിലാക്കണ.. അതി 
നന യേത്രക്ര  സ്ത്രുവിങകലേക്കു നോക്കണം. ചുറവപാടു നോക്കി ഭാ 
ത്ത പിടിക്കരുത്. യേ വിനെ നോക്കി യേശുവിന്െറ സമാ 

ധാനം, ശക്തി, വിടുതല് ഈവയെ നോക്കണം. യേശുവിന്മേല് 
നമ്മുടെ കണ്ണു തിപ്പ്ിക്കണം. പഴയകാലന്ത്ര ജിവിച്ചിരുന്ന ഒ 
ര മനഷ്യയനെയല്ലു ഇപ്പേ്ം ജീിച്ചിരിക്കുന്ന ഒര ക്രിസ്തരവിനെ 
യാണ് നോക്കേണ്ട. ഉ.യത്ത്ുജിവിക്കു നവനെയത്രേ ഇപ്പ്യോ 
%ം ജിവിക്കുന്നവനാകുന്നു. എന്ത” നായി ട്ടറണ്ത് നാം അവനില് 

_ നോക്കുന്നയ്യ്: അവനില് ജീവനുണ്ട്. അവനെ കട്ടടാല് രൂ 
 പാന്തരപ്പെടം. 'പ.രദേശ!മോക്ഷയാത്രയില ഭാര പ മടുമായി 
കുന്നുകയവന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഓക്ടന്നുണ്ടാ ലിരിക്കുമല്ലം. നാ 

 ശദലോകത്തെവിടട ദൈപസന്ന ധിയിലേക്കു കയറുന്ന ക്രി സ്യ സ്ത്ാനി 



കുരിശു കറണുദമ്പാഠം ത൭ന്-കെട്ട തെ വീഴുന്നു. നറംയേശുവി 
നെ ക:ണഅുദൃബ്ഖാഠം പാപത്തില്നിന്നു മോചനം പ്രാപിക്കുന്നു. 

പാപത്തില്നിന്നു മോചനം പ്രാപിക്കുന്നവന് ഭാരത 
ഭൂമിയെ കാണുന്നു. ധാരാളം കുുപ്പട സഹിച്ച. അടിമക 
ടെ വിടതമിനുവേണ്ടി അക്കീണപര ത്രം ചെയ്ക ഏബ്ബ 
ഹാം ലയണ് തന്െറ പ്രരംഭ 2.രീലുകൂളു സര്വ ഇടവാടക 

ഒം പരാജയത്തില:ണ്ര' കുലാശില്യധ്. താ൯ ഹാജരാദഴിയ 
ബില് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട .നിയമസഭയ്യു്ഛ സ്ഥാന-ത്ഥിയായി 

നിന്നിട്ടു ലഭി ച്ചിപ്പ. എന്നാല് കര്ഷകരുടെ പ്രാത് നിഭ്ൃത്തി 
ന്മേല് പ്രോവ'൯സില് പ്രാത നിയം ലഭിച്ച താവിടെനി 
നും അഃമ്മരിക്കന് ഐക്യനാടുകളുടെ പസിഡ൯റായിത്തിനു. 

ഉ ദ്ദേശിച്ചകായ്ക്യം സാധിച്ചു (അടിമവ്യറപ്പാരം നിവറത്തലാക്ക് 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏന്ന വകൂംബരം അഃദ്ദഹം പ്രഖ്യാപനം 

ചെയ്തു. അതില് രോഷാകുലലായവരില് ഒരാറം അദ്ദേഹത്തെ 

വെട വെച്പുകൊന്നു. ശവശരിരം ശ് ശാന സ്ഥലത്തേക്ക് 
കൊണ്ടുപോയത്ത് ഒരു ഘോഷയാത്രയായിട്ടായിരുന്നു. ഉച്ചയ്്യാ 
ണ് ഘോഷയാത്ര. അനേകായിരം അടിമകഠം തങ്ങറംക്കുവേ 

ണ്ടി മൃതിയടഞ്ഞ ലിങ്കനെ കാണുന്നതിനായി വഴിയരികില് 

സ്ഥാനംപിടിപ്പു. ആ ക്രട്ടത്തില് ഒരുവൃദ്ധയും അവരുടെ കയ്യ്യില് 

ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ടായിരു ൯. ആറ ക്രടത്തിനിടയിരു കുട്ടിയും തള്ള 
യും പുറ കിലായിപ്പേറയി ഘേ ഷയാത്ര തനിക്കു നേരേയായ 
പ്പം വൃദ്ധ തനറെറ കുട്ടിയെ എത്തു പൊക്കിശൊണ്ടു” കു 

ഞ്ഞേ ശവശധിരത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. അടിമകഠംക്കു അതേ നന 

ക്കു സ്വാതന്ത്രപ്യം തരുന്നതിനു വണ്ടി മരിച്ചു. വെടിയു 
ണ്ടകൊണ്ടു ഒരു പ്രസ്ഥാനവും നശിക്കാ൯ സാക്കിക്കയില്ല 
സ്വാതന്ത്രപ്യതഷ്ണു ഉത്ഭവിക്കുന്നു. നമു ക്ഒവേണ്ടി മര്ച്ചക്രസ്ത 
വിനെ നാം നല്പഃപ്പാലെ നോക്കണം. ഹ്റദയത്ത "ലെസ്വാമിഭ 

ക്തിമാതൃം പോരറ ഏകഥധത3യാടകൂദി ത്രൂ രിമനെ നോക്കണം. 

യേ യവിതലദ്ദ നോദന്നെ. മുന്ന മത്ത നോട്ടംഇന൯ഡ്യയെ 

നോ രക. ഈ ഭാരതഭൂമി കലാവ ലയ ളൂടെ, കേന്ദ്ര മായ രുന്ന 

൨൫ കിലും അത്ത് അധ പത പ്പിരിക്കുന്നു, സാക്ഷ ത്വത്തിന്െറ 

പട്ടിക വിവരംക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം മൊരു കാബെഷയുണ്ടായി 

ഥി പം. 



ഴു് 

ജപ്പറന്, ഇംഗ്ലണ്ട് അമ്മേരിക്ക൯ ഐക്നാടുകഠം ഇ 

വ 10 ശതമാനവു. വദ്ദ ദ്യാസമുകള വ ണു. സാക്ഷരത്വാ 

ഏറവും കുറവുക്ള രാല്യം ഫുുതാണെന്നു നിംറംക്കു പറയാ൯ 

കഴിയുമോ. ആഫ്ുി ദയൊണെസസ് നി അ ളോടുക്രടി പറവാനു 

എനിക്കു കഴിയാത്ത.തല്. ഞാന് ദുഃഖിക്കുന്നു ഇന്ഡ്ധ്യയാണ് 

സാക്ഷരത്വം കുറവു രാമല. അവിടെ പത്തു ശതമാനത്തോ 

ളും മാതമേ സറക്ഷരത്വമള്ള. ധ ശതമാ. ലളി 

കളണ. ഒരുക ലത്തു ഫ്ന വ! തത്വജ്ഞാനികളുടെ ഇരി 

പ്യുടമായ രുന്നു. . അരയും നാഗരകത്വവും സാഹ ത്യവും ഉളളൂ 

ായിയുന്ന ഞ ങളുടെ പൃര്വ്ൃ' കന്മാര മൃഗങ്ങളെ നായാടി ആ 

തിശൌൊ തോല് ധിച്ഛുരകാത്ടിരന്നപ്പോഠം നിങ്ങളുടെ പൂവ്വ 

ന്മാര് പട്ടവസ്രൂ ളു ണു തുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്. ഞഞ 

ങ്ങളുടെ പൂവ്വന്മാ൪ നായാട്ട് സമ്പ്യദായം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടി 

രുന്നപ്പ്യോഠം ഇവി ട്ടരെയുരള ൨൪ തത്വജ്ഞാനത്തെപ്പററി ചിന്തി 

ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അശോകന് മൃുതചായ സമര്ത്ഥന്മാരായ രാ 

ജാക്കന്മാരാല് രൂ പികൃതമായ ഭരണമണ്ഡചമാണ് ഈ കാല 
ത്തു ആശാവഫമല്ലാത്തനിലയില് ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്ഡ്യയുടെ 

ഉദ്ധാരണത്തിനു എന്നേക്കൊണ്ട് എന്തുചെയ്യുവാ൯ സാധിക്കും 

എന്നു നിങ്ങളില് അധികം പേരും വിചാരിച്ചേക്കും. എന്തോ 
ചെയ്യന്നു, എന്നെക്കൊണ്ട് എന്തു സാധിക്കും എന്നു പറയുന്ന 

വനെ എനിക്ക ധികാരമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് ഞാന് ഒരു വ൪ 
ഷ്തത്ത തടവും 100രൂപാപ്ഴ്യും വിധിക്കുമായിരുന്നു. ഭാരത 
ത്തിനെറ ഉയവ്൮ യൂക്ഛവേണ്ടി നിംങറംക്കു ഓരോരുത്തക്ദം പ്രവ 
ത്തിക്കുവാ൯ കഴിയും. 

അമ്മേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റായ വ൮സ്പല്റവ 
മായി ഞാന് സംസാരിക്കയണ്ടായി നിറം ബാഹ്യമായ 

കായ്യ്യ അറം ക്രമപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ൮) 
ക്ത യുടേയും ആഭ്യന്തരമായ കായ്യങ്ങഠം ക്ൃരമപ്പെടുമ്പോഠം 
ബാവപ്ലമായ കായ്യ്യ ങളും ക്രമപ്പെടുമെന്ന്' ഞാന് അദ്ദേഹത്തോ 
ട പറത്തു. വൃ തികം ആഭ്യന്തരമായ ജീവിതകായ്യങ്ങറം 
ശര പ്പെടു ത്തേഖടത: ണു. വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാതെ സാധിക്കു 
ന്നല്ല. മനുഷ്ട്യസ്വദാവം ഭേടപ്പെടണം. സ്വഭാവവിശേഷം 
അത്യയാപശ്യമാണ്്. രാവിലെ ഞാ൯ ബൈബിഠം ക്ലാസ്സില് 
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പറഞ്ഞ ഒരു കഥ പറയട്ടെ. പടക്കേജന്ഡ്യയിലള്ള ഞങ്ങളു 
ടെ ആത്രമത്തിന്െറ ആഭിമുഖ്യത്തില് നടത്തപ്പെടുന്ന മെഡി 

ക്കല് വകപ്പ്യിനു ഒരു സഹായധനം ഗപണ്മെന്റില്നിന്നും 

ലഭിംദന്നതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങറം യു. പി. ഗവണ്മെ൯റില് 

ഒരു അപേക്ഷകൊടുത്തു. അപേക്ഷ ചെന്നപ്പ്യോഴേ പണമില്ല ല് 

എന്ന കാരണത്താല് തള്ളേ ണ്ടതാനണെന്ന സെക്രട്ടറി പ്രസ്താ 

വിച്ച എങ്മിലും മിസ്സ് പണ്ഡിറവ് പണം നാം ഉണ്ടാക്കി 

കൊട്ടക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവിടെ പ്പൃസ്താദ്ധിച്ചു' മിസ്സ്സറ് റ 
പണ്ഡിറവ് മി: ജപഫരിലാല് നെഫഹവപിന്െഠ സഫോദരി 

യാണു്. യുണൈററഡ് പ്രോവിന് സിലെ, ' സ്വയംഭരണ മ 

ന്രിസഭയിലെ ഒരംഗമാണ. അവര് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമ 

ത്തില് വന്നിരുന്നു. ഗാ൯൨ തരുവാന് പണത്തിനു പ്രയാസ 

മുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ വേല ഃയാടുകൃള് താല്ലധ്യത്തെ പ്ര 

ദര്ശിപ്പിക്കുന്ന തിനാനി ഒരായിരം രുപാ തരുവാന് അനുവദി 

ച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഞദദളേറയറ പാഞ്ഞു. അവക്ര് 9.൦. 120, ' 

യി സ്ത്രളില് പോകുന്ന സമയത്തുഒരഠാഠം തന്െറ 

ഭയ്യ മയി യാര ത്മ നി 

ആ മനുഷ്യ്യന് ഒരു കടചിടിച്ച മുമ്പിലും ഭായ്ക്ര ഒരു പുമടടമായി 

പുഠകെയും നടന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മാ, ഇതെന്തൊണെന്നു 

അതില് ഒരു കുട്ട! ചോദിച്ചു. ഇതാണു് ചന്ഡ്യ എന്നു അമ്മ 
മ൨പടി പറഞ്ഞു. വയസുള്ള കട്ടി അതിനു മവപടിയായി ് 

ഞാനായിരുന്നു ഭായ്യയെ ദില് ഞാന് മു൯ ചില് നടക്കുമായിരു ലം. 

നനു എന്നു പറഞ്ഞതു. മുത്തകടിയാകട്ടെ ഞാന് മുന്പിലും പു 

റകിലും നടക്കുകയില്ല ഒപ്പം നടക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അസമ്, 

ത്വത്തിനൊ അടിയുറച്ചു നില മേല്പറത്ത സംഭവം വെളി 

പ്പെടത്തുന്നു. ഭാരതഭൂമിയില് ിന്ന് നിരക്ഷരത്വത്തെയും അ, 
ടിമത്വത്തെയു ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനു നീ നിന്നെത്തന്നെ 

കാണണം, നീ യേശുവിനെ കാണണം, നീ ഭാരത ഭൂമിയെ കാ 

ണണം. സമയം പോയതിനാല് ഇനു. നിവൃത്തിയ ഡ്ഥാനത്തു 
നമുക വിണ്ടു: തൂട-ങാം. നമുക്കു തല്വണുക്കി പ്രാര്ത്ഥിക്കാം. 

സി . റ) ൭൭, എറ, ചപ്പ്, ാഴമോതി 

ശ് 



നമ്ച൪ 59. 

മാരാമണ് കണണ്വ൯ഷ൯ 
പ്രസംഥങ്ങറാ. 

നി 

തിങ്കഠം രാത്ര! ര! 

പ്രാസംഗികന്. 

മി: ഏഴ് സ്ത്രിന് 

പരിഭാഷകന്:- റവ: പി. ജെ. തോമസ് ബി. എ. ബി. ഡി, 

പ്രസാധകു൯. 

എം. ഫു. മാമ്മ൯. 

എബ്രായ. 11: 24-27, 

“വിശ്വാസത്താല് മോശതാ൯ വളന്നപ്പേം പാചത്തിന്െറ തവ്ല്രാല 
ഭോഗത്തേക്കാളടം ദൈവജനര്ത്തോടു മ്രടെ കഷ്ണമനുഭവിക്കുന്നതു തിരഞ്ഞെ 

ടുത്തു. പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ടു ഫറവേോനന്െറ പുത്രിയുമട മക൯ 

ഏന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതു് നിരസിക്കുകയും മിസ്രയിമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ 

ക്കാ€ം ക്രിസ്തൂവിനെറ. ബന്ദവല।യ ധനംഎന്നു എണ്ണുകയും ചെയ്തെ വിശ്വാ 

_സത്താല് അവന് അദശ്യദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചുനില്ലയയാല് 

രാജാവിനെറ കോപം ഭയപ്പെടാതെ മ'സ്രയീം വിട്ടുപോന്നു? ി 

ഈ രാത്രിയില്. ഞാന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനു 
[6 ആഗ്രഹിക്കുന്നതു” നിലനില്ല്യന്ന കാഴ്ചയെക്കുറി ച്യാകുന്നു. 

എബ്രായലേഖനം 11-0൦ അദ്ധ്ായം 21-00 വാക്യം എടുത്തു 
തആആലോലിച്ചു നോക്കാം. വാക്യം വിട്ടു വായിച്ചുനോക്കാം, 
രാജകോപം ഭയപ്പെടാതെ അവന് മറച്ഛുതന്നെ നിന്നു. നമ്മു 



ി 

ടെ ജീപിതത്തില് നാം ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകഠംകണ്ടുകഠണും: 
മോശെ കണ്ടു; അവന് ഭയപ്പെടാതെ ഉറച്ചുനിന്നതുകൊണ്ട 
ദൈവത്തെ കണ്ടതായിട്ട അവനു തോന്നി. നിലനില്ലന്ന കാ 
ഴയെപ്പുററി ജീവിതത്തില് ഒട്ടേറെ കാഴ്യകഠം നാം കണ്ടുവെ 
ന്ന് വരാം. ലോകത്തിലെല്ലാം ഞാന് യാത്രചെയ്യിട്ടണ്ടു്. ലോ 

കത്തില് പല പട്ടണങ്ങളില് ഞാന് പോയിട്ടുണ്ട്. ലോക 

ത്തില് വളരെ അതുദൃുതകരമായ സംഗതികഠം ഉണ്ടു്. എ 
ന്നാല് നിലനില്ലയന്നതു” ഒററസംഗതി മാത്രമേയുള്ള. പത്രോ 
സു യോഹന്നാന് യാക്കോബ്ദ് ഇവര് മറരൂപമലയില് ക 

ണ്ട കഴ്ച, ഒരിക്കലുംമറക്കുന്നതല്ല. പത്രോസു വിപിധതരങ്ങ 

ളായ കാഴ്ഠകഠം കണ്ടു. പൌലുസ് ദമസ്ധത്്ലോസിലേക്കു പോ 

യവഴിയില് കണ്ടകാഴ; അവ൯ മറന്നില്ല. ആഗ്ിപ്പാരാജാവി 

നോടു പൌലുസു' പറയുന്നതു നട്ടുച്ചക്കു സൃയയശോഭയെ വെല്ല 
ന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ വെളിപ്പം കണ്ടു എന്നാണ്. കത്താവായ 
യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതു നിലനില്ല്യന്ന നോട്ടം-നിലനി 
ലന്ന കാഴ് ആകുന്നു. രക്ഷനേടനനതില് ഉറച്ചുനില്ലമ്പോഠം 
നിലനില്ലയന്ന നോട്ടം കാണുന്നു. യിസ്ര്രായേല് മക്കഠംക്കു അ 

രിദയങ്കര മരണമുണ്ടായി. ദൈവം അതിനു പോംവഴി കണ്ടു. 
അതു “ നോക്കിജീവിക്കുക്?” എന്നായിരുന്നു. നോക്കി ജീവിക്കുക 
എന്നു ദൈവംപറയുന്നു. നാം പറയുന്നതു” “നോക്കി കാണുക” 
എന്നാണു്. ഒന്നാമതു ഈ കാഴ് ച മഹനീയമായ കാഴ് ച 
ആകുന്നു. മഹനിയമാകുന്ന കാഴ്ച മോശെ കണ്ടതു” മും 
ടരപ്പ്രിലായിരുന്നു. ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി “ജനത്തെ പിടുപപി 
ച്യപ്പാ൯ ഞാ൯ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു' എന്നു പറയുന്നു. 

ഈ കണവ൯ഷന്൯കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്തു പ്രയോജന? 

വന്നതുപോലെ പോകയാക്നോ? എന്തിന് വന്നു? പതിപനു 
സരിച്ച് വന്നോ? അതോ സ്ന്റേഹിതന്മാരെ കാണാന് വന്നോ 
എന്തിനാണ്? ജോലിയില് സാവകാശം കിട്ടുന്നതിനു 
ണോ? ഈ ആഴ വേറേ നല്പകായ്യങ്ങം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ 

ണോ? എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നു? ദൈവത്തോടു മവപടി പ 
ക. കത്താവായ യേശുമ്രിസ്തുവിനെ കാണാനാണോ? കത്താ 
വായ യേശുവിനെ കാണുന്നതു്” മഹത്തായ കാഴ്ചയാകുന്നു. 
ഇതു തിരുവിതാംക്രറിലും മഹത്തായ ഒരു കാഴ്ച, ആകുന്നു. സ 
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ഹോതരന്മാരെ, നമുക്കു വിടുതല് ആവശ്യം. ഈ കണ്വന് 

ഷ്യയന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതു” എന്തിനായിട്ടാണ്ട് $ 

സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമില്പയോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 

ഓരോരുത്തരെയും സ്വാതന്ത്രപ്പെടുത്താന് ദൈവം ഇറങ്ങിവ 
ന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ദൈവം വിടുതലി 
നെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ രാത്രിയില് ഈ പന്തലില് ക്രടി 
ഇരിക്കുന്നതു എന്തിനായിട്ടാണ്് ? ആ ദിചസം മോശെക്ക് വി 
ടുതലിനെക്കൊടുത്തു. ദൈവം നമ്മെ സ്വാതന്ത്രപ്യപ്പെടുത്തു 
നനു. ഇങ്ങനെ കാണുന്നു കാഴ്ച, മഹത്വകരമായകാഴ് ച ത്ആഞ്് 

ഈ പന്തലില് നിങ്ങം എന്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു? ദൈ 
വത്തോടു നിങ്ങഠം മവപടി പറയണമെന്ന് ഞാന് ആഗ്രഹി 

ക്ക്ന്നു. പെനുവേലില് യാക്കോബു പോയി. നീ എന്നെ അനു 

ഗ്രഹിച്ചെ ഞാന്നിന്നെ വിടുകയുള്ള എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. 

അവന് അനുഗ്രഫിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നീ എന്തിനായി 

വന്ന എന്നു കത്താവു ചോദിക്കുന്നു. യോഹന്നാന് സ്ത്റാപക 

നെ കാണ്മാന് പോയ ജനത്തോടു കത്താവു ഈ ചോദ്യം 

ചോദിച്ചു :നിങ്ങാം എത്തു കാണ്മാന് മരുഭൂമിയില് പോയി? 
ഈ മഹാസഭയില് നിങ്ങറം എന്തിനായി വന്നിരിക്കുന്നു? ക്രി 
സ്തൂവിനെ കാണുന്നതിനോ അനുഗ്രഹം പ്രംപിക്കുന്നതിനോ 
ആയിരിക്കാം. ക്രൂടുതല് ആഴിമായ വിധത്തില് ചിന്തിക്കാം. 
ഈ . ദിവസങ്ങളില് ദൈവവുമായി തനിച്ചിരുന്ന് ഹൃദയ 
ത്തോടു സംസാരിക്ഷക.. 

ാമതു രൂപാനുരപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച. മുഠംപ്പുടപ്പു' ക 

തതുന്നില്ല. “തീ എരിയുന്നു. ഈ കാ, ഏന്താണെന്ന്' മോശ 

നോക്കുന്നു. എന്നാല് മുപടറ്റ്വില് തീ കുത്തുന്നില്ല. എന്നാല് 
_ തീ എരിയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു ഒരു വലിയ കാഴ്ചയായി 
മോശയ്യൂക്ച തോന്നി. ഇപ്രകാരം കണ്ടപ്പോഠം അപിടേക്ക് മോ 
ശെ തിരിഞ്ഞുനടന്നു. മോശ തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോം ദൈവം 
മോശയോടു സംസാരിച്ചു. ഈ കണ്വന്ഷനില് അനേകര് 
തിരിഞ്ഞുചെല്ലം എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ മുംപടപ്പില് 
രക്ഷിപ്പാ൯ (വിടുതല് ചെയ്യാ൯) യേശു ഇറങ്ങിപന്നിരിക്കുന്നു. 
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ശിംശോന് സിംഹത്തെക്കൊന്ന മൃതശരീരം കുറെക്കാലം 
കഴിഞ്ഞു വിണ്ടും കാണ്മാന് അവന് തിരഞ്ഞുചെന്നു നോക്കി 
യപ്പ്പോഠം തേന് ഇരിക്കുന്നതാണ് അവന് കണ്ടതു”. അവന് 

അതു എടുത്തുതിന്നു. തിരിഞ്ഞുചെല്ലമ്പോഠം തേന് കിട്ടുന്നു. 
തിരിഞ്ഞ ചേറൊരാഠം സഖായിയായിരുന്നു. സഖായിയെറി 

ഹോവില് കേറംവികേട ഒരു ധനവാനായിരുന്നു. അവന് ലാഭം 
എടു 28ന്നവനും പുനംള്രാരില് പ്രമാണിയും ആയിരുന്നു ദു 

സ്ാമര്ത്ഥംകൊണ്ടും കൌശലം കൊണ്ടും ൭യന്നനിലയി 
ലെത്തിയവനായിരുന്നു അവന് യേശുവിനെ കാണുന്ന 
തിന വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരു കാട്ടത്തിയില് കയറിയിരു 
നനു. അവന് കത്താവിനെ കണ്ടപ്പോഠം കത്താവു' സഖാ 

യിയെ വിളിച്ചു. തിരയുന്നുവനായ പാഫിക്ക് തിരയുന്നവനായ 

മരുരക്ഷിതാവുണ്ടു്. ഇങ്ങോട്ട അന്വേഷിച്ചുവരുന്ന പാപിയെ 

ങ്ങോട്ട തിരക്കി ചെല്ലുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ്” നമുക്കുണ്ട്. അ 
ടത്തയാഠം വലത്തുഭാഗത്തെ കള്ള നാണ്. നീ ഇന്നു എന്നോ 

ടക്രടെ പവ൨ദീസായില് ഇരിക്കും എന്നു കത്താവു അവനോടു 

പറത്തു. മനുഷ്യര് സ്വയംവിട്ടതിരിഞ്ഞാല് ദൈവം അടുത്തു 

വന്നു സംസ്സാരിക്കും. ഈ ആഴ്ച പലര മനസ്സുതിരിയുമെ 

നനു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിപ്പാ൯ ദൈവം 

തആഗംഹിക്കുന്നു. അവനു അനുഗഹിപ്പാ൯ മനസ്സണ്ടു് 

മോശെക്കു പാടെ വ്ൃത്യാസംവന്നു അവന് 40 വര്ഷം ആടി 

നെ മേയിച്ചു കഴിച്ചുക്രടി എനിക്കു വേറെ ആടുകഠം ഉണ്ട് 
എന്നു ദൈവം അവനോടു പറഞ്ഞതായി വിചാരിക്കാം അ 
വിടെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു വീണ്ടു 
ജനനത്താല് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളില് തിരി 
ഞ്ഞു ചെന്നാല് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും കത്താവിനെ 
കാണാന് വരണം എന്നു ഞാന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. സഖായി 
തിരിഞ്ഞപ്പ്യോഠം യേശു സഖായിയുടെ നേരെ തിരിയുന്നു. തി 
രക്കുന്ന പാപിയെ തിരക്കുന്നു രക്ഷിതാവാണ് യേശു. വല 
ത്തു ഭാഗത്തേ കുള്ളന് നിസ്സഹായനായി പാപഭാരവുമായി 

കൃശിന്മേല് കിടന്നുകൊണ്ടു പ്രാണവേദന അനുഭവിക്കുമ്പോഠം 
തിരിഞ്ഞു യേശുവിനെ നോക്കി നിന്െറ രാജ്യത്തില് വരു 
ഭന്ധാഠം ഏന്നെയും ഓക്കേണമേ ഏന.പേക്ഷിച്ചു കത്താവു 
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അവനോട നീ ഇന്നു എന്നോടുക്രടി പവദീസായില് ഇരിക്കും 

എന്നരുളിചെയ്തു. ഇന്നു അനേകര് പാപഭാരത്താല് പ്രാണ 

ചേദന അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും യേശുവിങ്കലേക്കു തിരിയു 

ന്നില്ല. ഈ മഹായോഗം അനേകരുടെ മനംതിരിവിനു ൭പ 

യോഗമായി തീരുന്നതിനു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിനക്കു മന 

സ്പണ്ടൊ? നീ തിരിഞ്ഞു. യേശുവിനെ കാണുക. നി തിരിയുന്ന 

നാഴികയില് അപന് നിന്നെ കാണും മോശ പാടെ വൃത്യാസ 

പ്പെട്ട ചീണ്ടും ജനനത്താല് രൂപാന്തരം പ്രാപിപ്പാനാണോ 

നീ ഈ യോഗത്തില് വന്നിരിക്കുന്നതു” അതോ പതിപനുസ 

രിച്ചു വന്നു എന്നേയുള്ളോ? പതിപചനുസരിച്ചു വനനതാണെ 

മില് നിന49 യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. യാക്കോബു 

പറത്തേതുപോലെ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാ 

നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്നു നി ഈ മഹായോഗത്തില് വച്ചു 

പറയുമോ? 

3. പവേര്തിരിക്കുന്നകാഴ്ച. ഈ കഴ്ചയാല് ത 

നിക്കുണ്ടായിരുന്ന തല്ല്ാലിക സന്തോഷം നിസ്സ്രാരമായത്തീന്ന. 

മിസ്രരയിമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാഠം ദൈവത്തിന്െറജനത്തോ 

ടുക്രടികഷ്ഠപ്പെടുന്നതു വലിയധനം എന്നു അവന്എണ്ണി. ദൈ 

വദര്ശനം പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുന്പ്” മോശയുടെ കണ്ണ്ണ് അട 

ഞ്ഞിരുന്നു. ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോഠം അവന്െറ കണ്ണുകഠം 

തുറക്കുകയും ഈജിഫ്തിന്െറ നില ദൈവത്തിന്െറ കയ്ക്യില് 
എങ്ങിനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും സന്തോഷത്തിന്െറകേന്ദ്ര 
മായ ഈജിഫ്ച്” തനിക്കു നിന്ദ്ൃമായി ബോധപ്പെടുകയുംചെയ്തു. 

കൊട്ടാരത്തിന്െറ അലങ്കാരങ്ങളും ആഡംബരജീപിതവും ദൂ 
തൃന്മാരുടെ ശുശ്രുഷയും സകലവും താല്ല്ാലികങ്ങളാണെന്നും 

താല്ൃക്ഛാലികങ്ങളല്ലാത്തതും നിത്യവ്ൃയമായ സന്തോഷംവിലയുള്ള 
തായിതീന്നു. ഇന്നും താല്ലപ്ലാലികസന്തോഷങ്ങറംക്കു വിലകൊ 
ടുക്കുന്നവര് ഉണ്ടെങ്കില് മോശയെപ്പോലെ പേര്തിരിക്കുന്ന 
കാഴ് ച അനുഭവപ്പെടുത്തട്ടെ. അന്ധകാരത്തിന്െറ പ്രഭ, 
പൊട്ടമരവിയില് നിന്നും നാം കടിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. യേ 

' ശുപോ ജീവനുള്ള. വെള്ള ങ്ങളുടെ ഉറവയില് നിന്നും നാം കു 
ടിച്ു തൃഘ്യരാകണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള, വെള്ള, ങ്ങ 
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ളൂടെ ഉറവയില്നിന്നു കടിക്കണമെങ്കില് വേര്തിരിവു" ആവ 
ശ്യമാകുന്നു. 

ഏതില്നിന്ന് ഏതിലേക്കു നീ വേര്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
മോശ ഈജിഫ്ചില്നിന്ന്' കനാനിലേക്കു വേര്തിരിയപ്പെടുന്നു. 
നിന്െറ വേര്തിരിവു തെളിവായിരിക്കണം. വേര്തിരിപി 
നെറ കാഴ് ച നിനക്കു മുഠംപ്പുടര്പ്പില് കാണാം. മുറാപ്പുടര് 

പ്പു തീകൊണ്ടു ആദികത്തിയെങ്കിലും വെന്തില്ല. വേര്തിരി 

വിനെറ ഈ അനുഭവം ഹോറേബില് നാം കാഴെ ന്നു 

4. ഉറപ്പുള്ള തും നിലനില്ലന്നതുമായകാഴ് ച ഹോറേ 
ബില് നിന്നുംലഭി ചയ ഈ വേര്തിരിപിന്െറ കാഴ്ച സ്വന്തജ 
നങ്ങളുടെ വലേര്തിരിവിനു പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ലേരതിരിലില് ഉ 
റപ്പൂള്ള തും നിലനില്ലന്നതുമായ കായ്ത്രങ്ങളുടെ സാഭ്യൃതയ്യുച്ഛവേ 
ണ്ടിനിന്നെ സഹിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തനാക്കിത്തീക്കുന്നു. നീ സഹി 
ക്കണം. എന്െറ പിന്നാലെവരുന്നവന് തന്നത്താന് വെ 
ത്തു എന്െറ ക്രുശൂ എടുത്തുകൊണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. 

മറപ്പുള്ള. തും നിലനില്ല്ന്നാതുമായ ക്രുശാണ്.. ്രുശുു് കഷ്ട 
ത പട്ടിണി സഹനം ഇവ നിറഞ്ഞതാണു്. ഇരജിഫ്ിനെ 

വിട്ടാല് നീ പലതും സഹിക്കണം. വിശുദ്ധ പാലസ് തി 

മോഥിയോസിനു എഴുതുമ്പോഠം ““സഫിച്ചാല് അവനോടുക്ര 
ടെ വാഴാം” എന്നു കഷ്ണതയെ പരിഗണിച്ചു എഴുതിയിരിക്കു 
ന്നു. കഷ്ടതയില് വളരെ അനുഗ്രഹങ്ങറം അടങ്ങിയിരിക്കു 
നു. ക്രുശിന്െറ ദരശനം ജീവിതത്തിലുള്ള സകല ക്രേശങ്ങ 

ളം കഷ്ടതകളും മനോഫരമാക്കിതിക്കന്നതാണ്. മോശയു 

ടെ ദര്ശനം കഷതയില്ക്രടെയും പ്രതിക്രലതയില്ക്രടെയും 

തനെറ സ്വന്തജനങ്ങളുടെ പിണ്ടെടുപ്പിനും വേര്തിരിപിനും 

തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടത്തുന്നു. 

കത്താപിനോടക്രടി അടുത്തുജീലിച്ചാല് നമ്മെക്കൊണ്ടു 

മഹത്തായ കായ്യങ്ങറം സാധിക്കാം. നമ്മുടെ കാഴ്ച മഹനീ 

യമായിരിക്കട്ടെ , നമ്മുടെ കാഴ് ച രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാ 

യിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കാഴ് ച വേര്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കട്ടെ. 

നമ്മുടെ കാഴ് ച ഉറപ്പുള്ളതും നിലനില്ലുന്നതുമായിരിക്കട്ടെ. 

കഷ്ടത എങ്ങനെ സഹിക്കണം, തിരുസഭയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ 



ലു 
[ 

ല്ലാം കഷ്ണാനുഭവങ്ങളില്ക്രടെ എഴുതപ്പെടിട്ടുള്ളവയാണ്ട്. ക 

ഷലാനുഭവങ്ങളില് ദൈവത്തിനു ഓരോ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അ 

വന് നമ്മോടുക്രടി കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്ന പാലുസു കഷ്ടപ്പാടു 
കളില് പ്രശംസിക്കുന്നു. ഒരേനുകത്തില് ദൈവവും നാമുമാ 
യി ഇണയ്ക്തപ്പെടിരിക്കുന്നു. കഷ്ടത അനുഭപിക്കുന്നതിനുമള. 

ഏകബന്ധം കത്താവുമായിട്ടുള്ള ജിവബന്ധമാണ്. സ്വയ 
സംതൃഫ്മിമോശയ്യ്ല ഈജിഫ്തിലെ അനുഭവമായിരുന്നു. സഹ 
നത്തില്നിന്നും തുളവായ ക്രിസ്തീയസംതൃഹ്! കനാനിലെ അ 
നുഭവമാണഞ്ച്. ക്രിസ്തൂവിനെറ നിന്ദ വലിയധനമായി വിശുദ്ധ 
പരലുസ്സ് എണ്ണണന്നു. 

ശമറിയാപട്ടണത്തെ പീഡിപ്പിച്ച മഹാസൈസ്്യങ്ങഥം അവി 
ടെ ദാരിദ്രത്തെയും ദഃഖത്തെയും ൭ ൭ വാക്കി. ആ ദാരിദ്രത്തില് 

ക്രടെയും ദുഃഖത്തില്ക്രടെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാന് തുട 
ങ്ങി. അനുഗ്രഹം പ്രയോജനപ്പെടത്തുന്നതു ആന്തരികമാണ്ട്. 
അതു എദയത്തിരുക്രടെയാണു്', അതെപ്പോഴും പാളയത്തിനു 
പുറത്താണ്. നാം കണ്ട ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്നു കുഷ്കരോ 
ഗികഠം പറയത്തക്കവണം അവരുടെ കാഴ്ച അവരെ ഇളക്കി. 
പാളയത്തിനു വെളിയില് നമുക്കു സോ കാ $,കഠം ദൈവ 
പുത്രനെറ അതിരററ സ്നേഹമാണു. മോശയ്യും  ഈജിപ്സില്' 
വച്ചല്ല ഹോറേബിലെ മരുഭൂമിയില്വച്ചാണു് അനുഭവപ്പെട്ട 
തു്. യേശു ജനിച്ചതു വെളിയിലാണ്. പശ്ുത്തൊഴുത്തിലാ 
ങ്. വളന്നതും വെളിയിലാണ് ജീപിച്ചതും വെളിയിലാണു് 
മരിച്ചതും വെളിയിലാണ്. അവിടെയാണു രക്ഷകാണുന്നതു്, 
മോശ ദൈവത്തെകണ്ടതും വെളിയില് ഹോറേബുപധ്ൃതത്തി 
ല് വച്ചാണ്. 

൭. ആത്മീയമായ കാഴ്സ്. വസ്ത്രപരമായ കാഴ് ചയ 
ല്ല. വസ്തരപരമായ കാഴ്ച ആത്മീയമായ കാഴ്ച 
അല്ല അനിരൃമായതിനെ കഠണുന്നു. ആത്മീയ 
മായ കാഴ്ച നിതൃമായതിനെ കാണ്ുന്നു. ആതു അദ്ദശവു 
മാകുന്നു. അദ്ൃശമായ കാഴ് ച പിശ്വാസത്തിലത്തെ കാണുന്ന 
തു'. അബ്രഹാം ദൈവത്തില് വിശ്വസിച്ചു. വിശ്വാസം മൂല 
ദ്ദൈവത്തെക്കണ്ടു. ദൈവംഅവനോടു സംസാരിച്ചു. ത്തത്മിയ 



മായക?ഴ% വിശ്വാസത്താല് സാധിക്കുന്നു. പിശ്വാസം ആശി 

ക്കപ്പെട്ടവയുടെ വസ്തുതയും കാണപ്പെടാത്ത കാല്ലങ്ങളു.ടെ മ 

നോനിശ്ചയവൃയമാകുന്നു. ആത്മീയമായ കാഴ്ച ഈ മനോ 
നിശ്ചയത്തിന നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മനോനിശ്ചയം 
ക്രിസ്തൂപിനെ പ്രതിയുള്ള സകല നിന്ദയും കഷ്ഠാനുഭവവ്യം സ 

ഹിക്കുന്നതിനു നമ്മേ പ്രാഫ്ൂരാക്കുന്നു. മോശ തിരിഞ്ഞപ്പ്യോഠം 
ദൈവം അവനോടു സംസാരിച്ചു. നി തിരിഞ്ഞു ദൈവത്തി 

കകലേക്കു വന്നാല് ദൈവം നിന്നോടട സംസാരിക്കും. രാജാവി 

ന്െറ കോപം ഭയപ്പെടാതെ മിശ്രയിംവിട്ട് മോശ 

പോന്നു”. 

സി പി. കം. ശം ച്ചസ്സ്്ം കോക്രി 



എന് 
ലി] 

ന്ധര് 4. 

മാരാമണ് കണ്വവ൯സഷ൯ 

പി ഗങ്ങറാ. 

റ് 91114. ചൊയ്യാ 

പ്രാസംഗിക൯, 

വര് സ്റ്റാന്ലിജോണ്സ് എം. എ. 
പരിഭാഷകന് 

റവ: കെ. ഇ. ഉമ്മന് ബി. എ. 

പ്രസാധകൻ, 

എം. എം. മാമ്മന്. 

വി: മക്കോസ് 9: 20-99 വായിക്കുക. 

ഇന്നലെ നാം മുന്നുസംഗതികളെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു. 
നാം നമ്മെ നോക്കണം, ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കണം, ഇന്ഡ്യ 
യെ നോക്കണം. 

ഇന്ഡ്യയെ നോക്കുന്ന ഏവനും സ്ഥാഭിപ്പുപോകുന്നു. 

കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെപ്പ്യോലെ നടക്കും, അതു മാററാന് നി 
വത്തിയില്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു. നിങ്ങഠം ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥത 

. ന്നെ സ്വികരിക്കുക. ഇന്ഡ്യയുടെ പരമശത്ര പചെയിററലി 

സം ആണ്ട്. ഒരു പുതിയ ഇന്ഡ്യയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ 

പ്പററി ചിന്തിക്കാം. 0-൦ വാക്യം. *പ്രാത്റനയാല് അല്ലാ 
തെ ഈയ ത; പുറപ്പട്ടപോകയില്ല എന്നു അ 
വ൯ പറഞ്ഞു". മരിച്ചുപോയി എന്നു പലരും പറഞ്ഞു. 
അവിട്ടെക്രടിയിരുന്ന അധികംപേരും പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ 
വോട്ടിട്ടാല് മരിച്ചുപോയി എന്നു തീരുമാനിക്കും. യേശ്രു 
വോ ഏകനായിനിന്നു മരിപ്പില്പ എന്നു പറയുന്നു. ഒരു പ 
ക്ഷത്തു ഒരു സമൂഹവും യേത്ുു ഏകനായും നിപ്ല്യന്നു. മരണ 
ത്തിനെതിരായി ജീവനെ വലിച്ചെറിയുന്നു. അവന്െറ കൈ 
യൂ്പിടിച്ചു് എഴുന്നേല്ലിച്ചു. സത്യം സ്തൂനപക്ഷത്തായിരിക്കു 
ന്നതാണ്. ഭൂരിപക്ഷംകിട്ടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണ്ടാ. സ്കൂന 
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പക്ഷത്തിന് സംഗതികളെ കീഴുമേരു മറിയ്ക്രാം. ഭൂലോക 
ത്തില് അതിനെ നടത്തി.ന്നു. ജീവന് മരണത്തെക്കാഠം പ 
ലുതാണു്. മരണം ഉണ്ടാകയില്ല. ദോഷശക്തികളേക്കാഠം 
സധൃശക്തനായ ദൈവം വലിയവനാകുന്നു. ജീവന്െറ ശ 
ക്തികഷം അവനോട്ടചേന്നു ഡോജിച്ചിരിക്കുന്നു. സമുഹ 
ത്തില്ചേന്ന പ്രവത്തിക്കുന്നതിനു ക്രടുതലായി വേറെ യാ 
തൊന്നും ഉ ണ്ടെന്നുതോന്നുന്നാല്പ. 

കുറവൃുപററിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്രാനി തന്നേമേലോട്ടു വലി 
ക്കുന്ന ജീവന്െറ ശക്തിക്കു അധിനനാണ് ക്രട്ടത്തോടുള്ള 

. സ്വാമിഭക്തി അല്ലെങ്കില് സമൂഹത്തോടുളൂള സ്ന്റേഹഭക്തിയു 
ടെ ഇടയില് വ്യക്തിപരമായി പ്രവത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി 
നഷ്കമാക്കരുതു. 

1. യ്കൂനപക്ഷസംരംഭം. സുവിശേഷം ഏകനായി ആ 
രംഭിച്ചു. വചനം ജഡ്ധമായി ഒരു ദൈവികമനുഷ്ടയന് ജാത 
നായി. ഏകനായ ക്രിസ്തു ഒരു പക്ഷം. അഖിലാണ്ഡം മറു 

പക്ഷം. ഏകനായി ആരാഭിച്ച സുവിശേഷ സത്യം പന്ത്ര 
ണ്ടുപേരെ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാല് ഈ സത്യം പന്ത്രണ്ടില് 
നിന്നു തൂററിരുപതുപേരില് ഭൂലോകത്തെ ജിവിപ്പിക്കുവാ൯ 
അവതാരമെഴുത്തു. ഇദ്ംനെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ന്ൃയനപ്ക്ഷ 

ത്തോടുക്രടി മുന്നാം തൃററാണ്ടുവരെ വളര്ന്നു. കാണസ്റ്റ 
൯റായ।ന൯ ചക്രവത്ത। ക്രഡ്ക്രാന യായ. അന്നുമുതല് ക്ര 

സ്തൂമാഗ്ലുത്തിനെറ തന്മ നശിച്ചു ക്രിസ്ത്മാഗ്ഗ അവനായി. ക്ര 
റ്ലമാഗ്ലം രൂപാന്തരപ്പേട്ടു. ഏകനാഷ। ആരംഭിച്ച സുവിശേ 

പസധ്യയ ഡ്തൂനപക്ഷത്തവല് വളന്നവന്നു എന്നുവരികിലും ഭൂരി 
പക്ഷധത്തോഴുശ്രട। ക്രസ്ത്രീയമാഗ്ഗം രൂപാന്തരപ്പെട്ടാലും പ്രര്ാ 
ശയോഴു്രട। ചാന്മിക്കുധാ ഏവനും അത।നെറ നല്പ വശങ്ങം 

കാണം ൯. മന്നഷ്ട്യനു രണ്ട ജന്മവാസനകഠം ഉണ്ടു, ഒന്ന് 

സ്വയച।ന്ത. രകിടാമത്ള് രരൂട്ടത്തോടുള്ള ച।ന്൩. ക്രൂട്ടത്തെ 

ക്ഷറ്പൂള്ള. സ്ക്ലേഹമ്ാായ വ।ശ്വാസത്തെനോക്ക। ജിപിക്കുന്നതുു് 

അവനെറ ജന്മവാസനയാലാണു്.. ആ ജന്മവാസനയാലാണു 

നമ്മെ നമ്മുടെ സ്വായത്തചിന്തക്കു അധിനരാക്കുന്നതും വര 

വഡാരെ സഹാഷക്കുന്നതു. ക്രട്ടത്തോടട' അല്ലെങ്കിര സമൂഹ 



ത്തോടുദക്തിയുള്ള വനായിരിക്കുന്നതു യേശുക്രിസ്ലവിനെറ ഒ 
രു അനുഗ്രഹംമാത്രമാകുന്നു. 

സ്വയം ത൯കായ്യമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതുപോലെ 
ക്രട്ടത്തെ (സമൂഹത്തെ) പ്പുററിയുള്ള ചിന്ത വൃക്തിമാഹാത്മൃയ 

ത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പ്രവത്തനശക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. 
സുറിയാനിക്കാക്കു സുറിയാനിക്ര്ുടടത്തോടുടളള ബന്ധം സുറിയാ 
നിക്കാരെ സമൂഹമായി രക്ഷിക്കുന്നതിനു പഠ്യാഫമായിടണ്ട് : 
പക്ഷെ അതിനകത്തു” ഒരാപത്തുണ്ട്. ഈ ബന്ധം പവ്ൃക്തി 

മാഹാത്മൃത്തിന്െറ വഴിയെ തടതഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാലുപേര് 
ചെയ്യുന്നതു ഞാനും ചെയ്യാല്മതി. സമുഹബന്ധം വ്യക്തി 
മാഹാത്മൃത്തെ തടയുന്ന ഒന്നാണെന്നു കൊളംബസിനെറചരി 

ത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു. 

ആഭ്ദത്തെ മുന്നു തൃററാണ്ടില്. സ്വയരക്ഷയ്യച്ഛപോലം 
ക്രിസ്ത്രാനികം ആയുധം എടുത്തിട്ടില്ല. ലോകത്തെ ജയിക്കു 
നനതിനുമ്ള ഏകആയുധം സ്റ്റേഹമാണെന്നുള്ളതില് അവര് മൃ 
റച്ചുനിന്നിരുന്നു. അപ്പ്യോഠം ക്രിസ്ത്രീയമാഗ്ലം വളരെ ശക്തി 
യായി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കാണ്സ്റ്റന്റയിന് ചക്രവ 
ത്തിയായശേഷം ആയുധംകയ്യി ചെടുക്കുന്നതിനു മ്രൈ 

സ്തവസമുഹം തയാറായി. ക്രസ്തൂമാഗ്ലത്തെ ആയുധങ്ങകൊ 
ണ്ടു ചമയിച്ചു. അപ്പോഴും സത്യം ഒരു സ്ക്ൃനപക്ഷത്തോടു 

ചേന്നനിന്നു. അവര് സഭയുടെ ഉളളില് വളന്നുവന്നിരുന്ന. 
അവര് ജീവന്െറ ബന്ധത്തില് വളന്നവന്നു. സെന്വ്ഫ്ര്മാ൯ 

സിസു കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഒരു വിശുദ്ധന് ആണ്. ഈ 
സത്യം അദ്ദേഹത്തിന്െറ യ വര്ദിപ്പിച്ചു 
മോഷ്ട്രാക്കളെപ്പ്യോലും സ്റ്റേഹിച്ചു ശുശ്രൂഷിച്ചു മോഷണ 
ത്തില്നിന്നു വിരമിപ്പിക്കുന്നതിന്് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അ 

അമന ജീവനില്ലാതെകിടന്ന സഭയില് ജിവനാരംഭി 

സഭ അനാത്മികത്തില് മുഴുകി ബാഘ്ല്റാചാരങ്ങളി 

൪ ലയിച്ചു ജിവിതവിത്ുദ്ധിയെക്കുറിച്ചു ദര്ശനം ഇല്ലാതെ 
ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് വ്യക്തി മാഹാത്മൃത്തോടുക്രു 
ടെ മൃൂഥ൪ എഴ]ന്നേറവ. സഭയും രാജ്യവും സകലവും പ്രതി 

ശൂലമായപ്പ്പോഠം ഞാ൯ ഏകനായി; നില്ല്യമെന്നു പറഞ്ഞു 



ട് 

ധൈധയ്യമുള്ള വനായി സഭയില് നവീകരണം ആരംഭിച്ചു. വി 
ശവാസംകൊണ്ടു” കൃപയാല് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള സുഖി 

ശേഷം സ്വപ്പപറയുകയും പഠിപ്പ്പിക്കകയും ചെയ്തതിന്െറ ഫ 
ലമായി ജീന് ഇല്ലാത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭയിലും മററ സഭ 

കളിലും ജീവന് ആരംഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത സഭയാകുന്ന 
മാത്തോമ്മാസഭ 18500 പരഷങ്ങറം ചത്തിരുന്നു. പിന്നിട്ട ഒ 

രുണര്വൃണ്ടായി അബ്രാഹം മല്പാനച്ചന് സ്വഗ്ഗീയ ദര്ശനത്തി 
നു അനുസരണക്കേടു കാണിക്കാഞ്ഞാണ് അന്നു” ആരംഭിച്ച 
നവീകരണം സഭയില് പുതിയ ജീവന് ഉളവാക്കിയതു”. ഏ 

കനായി ആരംഭിച്ച നവികരബത്തിന്െറ ഫലമായി സുവി 
ശേഷവിഹിതോപദേശത്തിന് അനുസരിച്ചു ജീവിക്കണം 
എന്നുള്ള സത്യത്തെ അനുക്രലിക്കുന്ന രണ്ടുലക്ഷം ആളുകളൂടെ 
ഒരു സമൂഹം ആയിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. 

 പൃതിയജീചന് നമ്മില്വന്നു ആ ജീപന് വളന്ന നാം വ 

ലിയ കായ്യങ്ങഠം ചെയ്യേണ്ടയോ? ഞാന് സുറിയാനിക്കാരുടെ 
“ഇടയില് വേലക്കായി പോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞപ്പ്യോം എ 
ന്തിനാണു്” പോകുന്നതു്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നവരല്ല, ദൈവവിശ്വാ 
സം തള്ള വരല്ല, സത്വം അവര് ഗ്രഹിക്കും സത്യം അനുസരിച്ചു 

അവര് പ്രവത്തിക്കയില്ല ഇതു ഒരു വിഷമ പ്രശ്നം ആഞ്്. 
ഇപ്പൂറ൯ ഭാഷയില് ഇതിനു 8 അത്ഥം ഉണ്ട്. 1, ആപ 
ത്ത" 2. അവസരം. തിരുവിതാംക്ൂറിന്െറ ഭാവി എ 
അദനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ആക്ദം അറിഞ്ഞുക്രടാ. സഭയുടെ 

കായ്യങ്ങളേയും ഭവനകായ്യങ്ങളേയും നാം ചട്ടപ്പെടുത്തേണ്ട 

താണു”. അതിനായിട്ടു നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ക്രമപ്പെെട 

ത്തുമോ? ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകഠം നമുക്കു ഉ. 

ണ്ടെദം!ല് നമ്മുടെ സഭയില് ജീവന് വളന്ന് വര്ദ്ധിക്കും. ൮) 
ക്തിമഹാത്മൃത്തിന്െറ വിലകളയാതെയിരിക്കുന്ന സഭ യില് 

ദൈവത്തിനായി വന്കായ്യങ്ങഠം പ്രവത്തിക്കും ജിബ്രാറാട്ടറില് 
ഒരു എഴുത്തുപലകയുണ്ട്. അതില് ഇതിനു അപ്പുറം ഒന്നും 

ഇല്ല എന്നു രേഖപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കരയും കട 
ലും അവസാനിക്കുന്നു കൊളംബസിന്െറ വൃക്തിമാഹാത്മൃം 

ഇതിന് അരുക്രലിച്ചില്ല. സുഗന്ധദ്രപ്യങ്ങഠം ഉള്ള രാജ്ൃത്തുന 

നനു കൊണ്ടുവരണം. അഴുകിയ ഇറച്ചിതിന്നാല് രോഗം പ്പി 
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ടിക്ാതെ ഇരിക്കാന് അതു ഭക്ഷിക്കാന് പ്പം മുളകും വേണം 

അതു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആഗ്രഹിച്ചും അതുണ്ടാകുന്ന സ്ഥ 

ലത്തെ സട്മല്ലിച്ചും ഞാ൯ എവിടെ പോയെങ്കിലും കുരുമുളക് 

കൊണ്ടുവരും. ഈ കടലിനപ്പുറം കരയുണ്ടു് എന്നു” വിശ്വ 

സിച്ചു കുപ്പല്യാതരയ്യം .ആരംഭിച്ചു. ദേശവാസികഠം പ്രതി 

ക്രലികളായിന്ദിന്നു. പിന്നെ ഭൂരാന്തനെന്നു അവനെ പിളിക്കുക 

യ്യും ചെയ്തു. തന്െറ മേല് അടിച്ച ഓളങ്ങളേയും മറവം ക്രട്ടാ 

ഭറെതെ സജ്ല്യ രാജ്യത്തേക്കു പോകാന് തീച്ചയാക്കി. നിരാ 

ശദ ഭൂരിതരായ കൂട്ടുകാര് പുറകോട്ടു തിരിക്കുന്നതിനു ശ്രവി 

ചു എമ്മിലും വ്യക്തിമഹാത്മൃത്തിനെറ ശക്തി അവറെറയെ 

ജയിച്ചു. പ്രതിക്രലകക്ഷിയുടെ ഇടയ്യച്ഛനിന്നുകൊണ്ടു ഗോഓണ് 

ഗോമഓാണ് എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനത്തില് 

അമേരിക്കായില് എത്തി. വൃയക്തിമഹാത്മ്യത്തെ തടഞ്ഞൂനിവ൨ 
ത്തിയ സമുഹബന്ധം എല്ലാം കണ്ടു പിടിച്ചു പോയി എന്നു 

മള ബോധം ഇതുകഠം രണ്ടും കൊളംബസിന്െറ വ്ൃക്തിമ 

ഹാത്മ്യം ജയിക്കതന്നെ ചെയ്തു 

1960-ല് പൃതിയ കണ്ടുപിടിത്തം ഇനിയും രജിസ്റ്റര് 

ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നു അമേരിക്കായിലെ ഗവര് 
മെ൯൨ തീരുമാനിച്ചു. എന്തെല്ലാം. കണ്ടുപിടിത്തങ്ങഠം പി 
ന്നീട കണ്ടുപിടിക്കപെടിട്ടണ്ട്. ' കടലിരു ക്രടി കമ്പിനടപ്പാ 

ക്കുന്നുതും സുസാധ്ൃമല്പ എന്നു വിചാരിച്ചതിനെ അടിച്ചുടച്ചു 
കടലില് ക്രടി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു കമ്പികഠം നടപ്പാക്കി ഇത്ര ഒ 
ക്കുകയില്പ എന്നു പറഞ്ഞു നിരാശാഭരിതരായ ജനസമൂഹം 
ഇതിനായിട്ട ശ്രമിച്ച ആളിനെ വിമര്ശിക്കുന്ന വേളയില് ക 

മ്പികഠം നടപ്പ്യാക്കുന്നതിനു പുറപ്പെട്ട തീക്കപ്പുലില് സന്തോഷ 
ഭരിതരായി തിരികെ വന്നു. ഇങ്ങനെ 9 രാജ്യങ്ങഠം തമ്മില് 
കമ്പിമുലം വത്തമാനഒദഠം അറിയിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചു. 

സ്വനഗ്രാഹി സാധ്ൃമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം മാരകണി 

കണ്ടുപിടിച്ചു എഷിലും സാധ്ൃൃമല്പന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പ്രാ 
യോഗികമല്ലെന്നു തിരുമാനിച്ചു. എന്നുവരികിലും തന്െറ 

ജോലി തുടന്നവന്നതിന്െറ ഫലമായി സ്വനഗ്രാഹി പാട 
വാന് തുടങ്ങി ശാസ്ര്രജ്ഞന്മാര ഈ യന്ത്രത്തില് ആളുകളെ 
കയററിയിരുത്തി പാടുകയാണെന്നു ശഠിച്ച. എങ്കിലും സ്വ 
നഗ്രാഹി വൃക്തിമാഹാത്ൃത്താല് പ്രായോഗികമായിതീന്. 
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റേഡിയോ മുഖാന്തിരം പതിനായിരം മൈല്സു അക 
ലെ ഇരിക്കുന്ന ആള കളമായി സംഭാഷിക്കാം. പ്രസംഗിക്കാം 
റേഡിയൊ മുലം സംസാരിക്കുമ്പോഠം അടുക്കല് ഇരിക്കുന്നവ 
രെക്കാഠം അകലെ ഇരിക്കുന്നവരാണുമുമ്വേ കേഠക്കുന്നതു. റേ 
ഡിയോ വെളിച്ചത്തിന്െറ സഹായത്താല് ലക്ഷത്തന്പതി 
നായിരം പ്രാവശ്യം പ്രവഹിക്കുന്നു. എല്ലാ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും 
പരിപൃണ്ണമായിട്ടില്ല കണ്ടപിടടത്തത്തിന്െറ ആരംഭംമാത്രം. 

ആഫ്ി൧ഠായിലെ ഒരു അടിമപച്ചെവക്കനായിരുന്ന ആളി 
നെ ഞാന് ഈയിടെ കണ്ടു. ഇപ്പ്യോഠം അയാഠം പലിയ ശാ 
സ്തൂജ്ഞനാണ് . ഞം ഒരുമിച്ചു പ്രാത്ഥിച്ചു 9.൯ അവ 
നൊ കയ്യും അവന് എനെറ കയ്യും ലുംബിച്ചു. ദൈലസാ 
ന്നിദ്മൃം അവിടെ വച്ചു് എന്നെ ഫഠാല് ആകര്ഷിച്ചു. അ 
ദ്രേഹത്തിന്െറ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു കാരണമായിട്ടുള്ളതു നി 

ലക്ടെലയും മധുരക്കിഴങ്ങമാണ്. 200 പ്രയോജനമുള്ള സാ 

ധനങ്ങം അവയില് നിന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടണ്ടു് കണ്ടുപിടിച്ച 

വിധം രസാവഹമാണ് അദ്ദേഹം അവയെക്കുറിച്ചു ഇപ്രകാരം 
പറഞ്ഞു “ഞാന് ഒരു നിലക്കടല എടുത്തു സൃഷ്ഠാവെ ഇതിന 
കത്തു എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നു എനിക്കു കാണിച്ചുതരേണമെ ൧ 

ന്നു പ്രാര്ത്ഥിച്ചു. 

ശ്രീമാനായ യേശു എനിക്കു മവപടിതന്നു “നിനക്കു തല 

ച്ചോവണ്ടല്ലെം അതുപയോഗിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചുകൊള്ളുക എ 

നെറ തലച്ചോറിനെ ഞാ൯ ദൈപീകമായി ഉപയോഗിച്ചു. 

തആ൨ ആദായ്ദ്രവ്ൃയങ്ങള്ം അതില്നിന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു അനേകാ 

യിരം കണ്ടപിടുത്തങ്ങംക്കു വിധേയമായ സംഗതികളാണ് 

നിനെറയും എനെറയും മുന്പില് കിടക്കുന്നതു്. ഇയാഠം 

നിലക്കടലയിൽ നിന്നുകണ്ടുപിടിച്ച എണ്ണതേച്ചാല് മരവിച്ച 

തൊലി കൊച്ചുകഞ്ഞിനെ൨റ തൊലിപോലെ മാര്ദ്ദവമായി ത്ര 

രുന്നതാണെന്ന ഞാന് പരിശോധി ചുറിഞ്ഞതാണു. സവ്ൃശ 

ക്തനായ ദൈവം എന്തെല്ലാം സംഗതികഠം പുരുടിവച്ചിരിക്കു 

ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തേങ്ങാ തന്നെ എടുത്തു അപഗ്രഥനം ചെ 

യ്തൂനോക്കിയാരഃ അനേകം സാധനങ്ങം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 

എന്നു കണ്ടു പിടിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രഫ്മസര കോര്ഫില് 

ദൈവം ജീവിക്കുന്ന എന്നു ഏത്ര പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടിരിക്കുന്നു 

അവന് നമുക്കു ജിച൯ നഠംകുന്നു അതു സമൃദ്ധിയായി നഠംകുന്നു 



ലി 

വില്ബര്ഫോഴ്സ് നല്ല പ്രാസംഗികനായി അടിമകളുടെ 
സ്വാതന്ത്രത്തിനുവേണ്ടി സ്വയത്യാഗത്തോടുക്രടി രാജ്യം ലു 
ററിസഞ്ചരിച്ചു ഭാന്തനാണെന്ന പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തന്നെ 
തള്ളി. ആഫ്ിക്കായില് കുറെ അടിമകഠം ഉണ്ട് അവര് അ 
ടിമകളായി ജനിച്ചു അടിമകളായി ജീവിച്ചു. അടിമകളായി 
മരിക്കുന്നു. ധനവാന്മാരുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ശക്തിയുക്തം 
എത്ൃത്തു എന്നു വരികിലും വില്വര്ഫോഴ്സിനെ അവര് 
വിശ്വസിച്ചില്ല. മറവള്ള, .മനുഷ്യ്യര് എന്നിലും ഞാന് അവ 

രിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തത്വത്തില് നിന്നു വില് വര് 

ഫോഴ്സിനെ ഇളക്കുന്നതിനു സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഹാജ 
രാക്കിയ ബില്പാര്ലിമെന്വ് അംഗീകരിച്ചു. പാതിരാത്രി 

യില് നിസഹായരായ അടിമകഠം ഒരുമിച്ചുക്രടി ഒരു കുന്നില് 
പ്രാര്ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു. രാത്രി 19 മണിക്കു 
ഒരു മിനിട്ടുള്ളപ്പ്ോറം അടിമകഠംക്കു സ്വാതന്ത്ര ൦ എന്നുള്ള 

പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായി. 

ഇന്നലെ ബൈബിഠംക്ലാസ്സില് വടക്കെ ഇന്ഡ്്യായിലെ 
വെള്ള പ്പ്യൊക്കത്തെപ്പുററി ഞാന് സൃചിപ്പിക്കയുണ്ടായി. നാ 
ലുഭിത്തിക്കുള്ളില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വിത്തു കിടന്നു അറയില് 
വെള്ളം കയറി വിത്തു കുതിന്നു വിത്തു. ബലവത്തായി കെ 
്ടിയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഭിത്തികളെ അതു പൊളിച്ചു. ഉണങ്ങിയി 
രിക്കുന്ന വിത്തുകൊണ്ടു ഒന്നും നടക്കയില്ല ഉണര്വ് ആവ 
ശ്യമാണു്. ജീപന് ഭിത്തികളെ തകക്കന്നതാണു്. നീ ജീവ 
നെറ ഭാഗത്തു നിന്നെത്തന്നെ വയ്മൃഛക. ചെറിയവനെന്നൊ 
സ്കൂനപക്ഷമ്െന്നൊ യാതൊന്നും നിന്നെ അധൈയ്യ്യപ്പെടുത്തേ 
ണ്ടാ. ചെറിയ ക്രൂട്ടങ്ങളാണു” റഷ്ട്യായെ കീഴ്മേല് മറിച്ചു് 
സ്ഥിതിസമത്വവാദികളാക്കിയതു്. ഇവരെ കമൂണിസ്് എ 
നു പറഞ്ഞുവരുന്നു ജമ്മനിയിലെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിപോം 
ലെ ആക്കിതീത്തതള്' ഒരു സ്തൂനപക്ഷമാണു*. ഇററലി പ്രതാ 
പശാലിയായി കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്തൂനപക്ഷത്തിന്െറ ശ്ര 
മഫലമാണു.. ഇതുകൊണ്ടു ജമ്മനിയിലെയും ഇററലിയിലെ 
യും എല്ലാ പ്രവത്തന ങളും സ്നൂനപക്ഷത്തെയും ഞാന് അഭി 
നന്ദിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കരുത്. .സ്ലൂനപക്ഷത്തില് വ്വൃ 
ക്തിമഹാത്മൃത്തനെറ ശക്തി തഴച്ഛുവളരുന്നതു കാണാം, 



ഇംഗ്ലണ്ടില് ഓരോരുത്തക്കം സ്ത്ൂളൂ.കഠം ഉണ്ട്. ആ 
സ്ക്ര്ളുകളില് ഒന്നില് ഒരു കണ്ണു കാണാന് വയ്യാത്തതായ 
ഒരു പെണ്കടി പോകുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു റോഡിനെറ ര 
ണ്ടുവശങ്ങിലും കെട്ടിടങ്ങഥം ആയിരുന്നു. ആ റോഡില്ക്രടി 
ഈ പെണ്കുട്ടിയെ ഒരു പട്ടി സ് ക്രളിലേക്കു കൊണ്ടുപോകു 
നു. അതുകണ്ടു എനിക്ക്വ]ിഅത്ഭുതംതോന്നി ഓരോത്തിടത്തു 
നില്ൃണമെങ്കിലും സ്ക്ര൭ഠം വിട്ടു് പീട്ടില്പോകണമെങ്കിലും 
ഓരോ അടയാളംഉണ്ടു്. ആ അടയാളം കാണിച്ചാല് ഉ 
ട൯ ആ പെ൯കുട്ടിയെ അപകടം ക്രടാതെ വീട്ടില് കൊണ്ടു 
പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആ പട്ടി പരിശീലിച്ചു. പട്ടി അവള 
ടെ കണ്ണുകഠം ത്തണെന്നു വിചാരിക്കണം. ത്ത പെണ്കുടി 

ഇപ്പ്യോഠം ബി. എ. ആകുന്നു. അവരുടെ സഭയില് നിന്നു 
ആക്ദ ഇന്ഡ്യയിലേക്കു പോകാമെന്നു ചോദിച്ചപ്പോഠം ആ 
പെണ്കുട്ടി പറഞ്ഞൂ ഞാ൯ ഇന്ഡ്യയയിലേക്കു പോകാം. 
ഞാന് കണ്ണ്ണകാണാന് പാടില്ലാതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട്” അവി 
ടെഖ്ചെന്നു കുരുടന്മാരായ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
അതുകൊണ്ടു് എല്ലാം ദൈവദത്തമായ സംഗതികളാണ്. 
നാം ഏതെഷിലും പരിശ്രമിച്ചാല് സാധിക്കയില്ലന്നു പറഞ്ഞു 
പുറകോട്ടു മാറരുതു . അതുകൊണ്ടു കൊളംബസു പറഞ്ഞതു 

പോലെയാതൊന്നും ഈ ലോകത്തില്സാധിക്കാത്തതില്ല അ 

തുകൊണ്ട് നാം എപ്പ്യോഴചം യേശുക്രിസ്തുവില് വിശ്വസിക്കുക. 
ഇന്ഡ്യയില് അശുദ്ധാവസ്ത്ുലായി കരുതുന്നതു മൃലാണു 

എന്നാല് റഷ്യയില് അതിനെ വളരെ ശുദ്ധമായിത്തന്നെ ക 
രുതുന്നു. ഇന്ഡ്യയില് ചൃലെടുക്കുന്ന ഗവര്മെന൯വദ്ദോഗസ്ഥ 
ന്മാര് ഇല്ല. റഷ്ട്യയിലെ മന്ത്രിമാര്പോലും രാജ്യസേവനത്തി 
നു ചൂല്കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അവര്തന്നെ നിര്വഹിക്കുന്ന 
തു മഹനീയമായികരുതുന്നു. ചൃല് നിഷിദ്ധമായികരുതുന്ന 

ബ്രാദ്മണന്മാരാണൊ ഇന്ഡ്യയെ രക്ഷിക്കുന്നത്. മു൯പുപറ 

ഞ്ഞതുപോലെ ബ്രാശ്മണവൃത്തി ഇന്ഡ്യയില് മാത്രമെ കാ 

ണഃന്നള്ള. യേശുവില് വിശ്വസി വത വിജയംസിദ്ധിക്കാം 

മത്തി നിതി 
അത്തത്തിന് 

സി. പി. എം. എം. ഖസസ് കോഴഞ്ചേരി 
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മാരാമണ് കണവ൯ഷന്൯ . 

ക പ്രസംഗങ്ങറാ. 

ര 

ചൊവ്വാ രാത്രിയോഗം 9------ 1114. 

പ്രാസംഗികന്, മി: വാഴ് സ്സ്. 

പരിഭാഷകന്, പി. ഐ. മത്തായി കശ്ശീശാ. 

പ്ുസാധക൯. 

൫൦. ഏം. മാമ്മന്. 

ശുഭ്ധാമുളമ, യോഫന്നാന്െറ സുവിശേഷം 21-0൦ അഭ്ധ്യായം 
1-4 വരെ വാക്യങ്ങംം. 

പുലച്ചയായപ്പ്യോഠം യേശ്തു കടല്കരയില് ചെന്നുനിന്നു. 
ശിഷ്ഠുന്മാര അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞില്ല. പ്രത്യക്ഷനായ വിധ 
ത്തെപ്പററിയാണല്ലൊ നാം ഇപ്പ്യോഠം വായിച്ചൂകേട്ടത്തു്. 

വിശുദ യോഫന്നാന്െറ സുവിശേഷം 50-0൦ അദ്ധ്യായം 
- 80,-91-ം വാക്യം. എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. 
21-ഠം അദ്ധ്യായം അതിന്റെറ അനുബന്ധമായി എഴുതിചേത്തി 
രിക്കയാണ്ു്. യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നു ന। 
ങ്ങറം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്െറ നാമ 
ത്തില് നിങ്ങറംക്കു ജീവന് ഉ ണ്ടാകേണ്ടതിനും ആയിട്ടുള്ള വ എ 
ഴുതിയിരിക്കുന്ന. യേശ്തു ക്രിസ്തൂവിനെറ ക്രൂശുമരണം സംബന്ധ] 



മ 

൮ സംഭവങ്ങറം ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നവയായിരുന്നു. അ 
വന് മരിച്ച്” ഉയക്ടമെന്ന് അവക്ദ അറിയാമായിരുന്നു. അതി 
നാല് താന് ഉയത്തെഴുന്നേറവ എന്നു വിശ്വസിക്കാന് അവക്ട 
പ്രയസേമില്ലദുയിരുന്നു, : അതിനു ചില അടയാളങ്ങളും താന് 
അവക്ട കൊടുത്തു. വിറ ശിഷ്യന്മാര് ഒരു മുറിയില് 
ഇരിക്കുന്നതായ അവസരത്തില് യേശ്തു ഉയത്തെഴുന്നേററ് അ 

വരുടെ മുന്പില് പ്രത്യക്ഷനായി. യോഹന്നാനും മറവു ശിഷ്യ 
ന്മാരും വിശ്വസിച്ചു എന്നാലോ തോമസിനെറ അവിശ്വാസം 
വെളിപ്പെടുത്തിയകഥ യോഫാന്നാ൯ പറഞ്ഞു 20-ാം അദ്ധ്യായം 

വരെയുള്ള സംഗതികറം അവക്ട അറിയാമായിരുന്നു അവ൯ 
ഉയതത്തെഴു നേറ൮വ എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു ത 
നെറ ശിഷ്യന്മാർ രണ്ടാഴ്ച യെവുശലേമില് -താമസിച്ചിരിക്ക 
ണം. യേശു ഒരു മുറിയിരല്ചു. .അവക്കു തൃക്കയില് 
കുയ്ല്പിനെക്കുറിച്ചു അവക്ക് ഒട്ടും സംശയമില്ലായിരുന്നു.ഇത്ത്' അ 
റിഞ്ഞപ്പ്യോം അവര് വിശ്വസിച്ചു. ഏന്നാല് ഈ സംഗതി 
ഒരു കഥയാണെന്ന് അവര്വിശ്വസിച്ചില്ല.. യേശു. ദൈവപുത്ര 
നായ ക്രിസ്തവാണെന്നും അവനില് നിത്യജിചന് ഉണ്ട് എന്നം 
വിശ്വസിക്കുന്നതിനു അവക്കപ്പയാസമില്ലായിരുന്നു. യോഫന്നാ 
൯അങ്ങനെ സുവിശേഷംഎഴുതിതിത്തു. ശിഷ്യന്മാര് യെ൮ശലേ 
മില് നിന്നു ഗലീലയിലേക്കു പോയി അവരുടെ വൂ അവിടെ 
ആയിരുന്നു. അവര് അവരുടെ വിട്ടുകായ്യം അന്വേഷിക്കാനാണു 
പോയതു്. അവര് അവരവരുടെ വീട്ടില് താമസിച്ചു 9 പേര് 
ഒന്നിച്ചാണ് . താമസിച്ചതു”. 

അവര് അവരുടെ താം ളില് രണ്ടാ; സന്തോഷ 

മായി ജീവിച്ചു, എന്നാല്. അതു നി തോന്നി. 

അതില് അവക്! തൃഛി തോന്നിയില്ല. അതിനാല് ശിഷ്ടന്മാ 

രില് ഒരാളായ പത്രോസ്, താന് മി൯പിടിക്കാന് പ്പോകൂന്നു 

എന്ന് പറഞ്ഞൂ. വേറെ നാലുപേരും അവനെ അസിമിച 

മീന്പിടത്തം അവരുടെ സാധാരണജോലിയായിരുന്നു. അവര് 

മുക്കവരായിരുന്നു. . മീന് പിടിക്കാന് അവക്കു അറിയാമായിരു 

ന്നു. ശലിീലാകടലില് മീ൯പിടിക്കുന്നത്് അവക്ഴ ഒരു പതി 

വായിരുന്ന. എന്നാല് ഗലിീലാകടലില് പലരാത്രി അവര് വ 
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ലവീശി ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുടന്ട് ഒന്നുംകിട്ടാതിരിക്കുന്നതു് സാം 

രണമാണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതു 

കൊണ്ടു” അവക്ക യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. ഒരു ദിവസം കട 

ലിന്െറ് കരയ്യ്് ആരോ വന്നുനില്ലന്നതായി അവര് കണ്ട. 

യേശ്തുവിനെ അവക്കു “അറിയാമായിരുന്നു. അവനെറ നടപ്പ് 

അവക്ദ അറിയാമായിരുന്നു അവന്െറ നില്പ്! അറിയാമായി 

രുന്നു. എപ്പ്യോഴം യേശു അവരുടെ ക്രടെതന്നെ മുണ്ടായിരുന്നു, 

അപ്പ്യോഠം അവിടെ വന്നതു കൊണ്ടാണു്" അവക്ക മനസിചാകാ 

ഞ്ഞത്. പിട്ടിലായിരുന്നു എങ്കില് അവക്കു അത്ഭുതം തോന്നുക 

യില്ല. അവരുടെ മദ്ധുത്തില് യേതു പ്രത്യ ഷനായി. അതില് 

അവക്ക അതിശയമല്ല. യേത്രവരുമെന്നു അവര് ആശിച്ചിരുന്നു, 

അവര് പീടടകളില് പോയി സാധാരണജോലികഠം നടത്തി. അ 

വിടെ യേശ്തുവിന്െറ സാന്നിദ്ധ്യം അവര് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. യോ 
ന്നാനെ, നി ഒന്നുക്രട! പേന എടുത്തു എഴുതണം ഏന്ന് പരി 
ശുദ്ധാത്മാവു പറഞ്ഞു. ഇനിയും നീ ചിലതുക്രടി എഴുതിചേ 

ക്കണം. ഇതിനു ഒരു അസനുബന്ധംക്രടി വേണം എന്നു പരഞ്ഞു, 
യേശുക്രിസ്തു ദൈവ പുത്ൃരനായതുകൊന്ടു വിശ്വസിക്കത്ത.൭ അ. 

വകാശം ഉണ്ടു്. ജീവപ൯ ഉണ്ടെന്നു മാത്രം വിശ്വ സിച്ചാല് പോ 

രാ. വിശ്വാസത്താല് ജീച൯ ശരിയാകണം. അതിന്ന യേശ്തു 
ഇടപെടുന്നു. പ്രിയമുള്ള വരെ നമ്മെ സംബന്ധി പും ഈ പ്പ 
ശ്നം കരടി ഉണ്ടു്. അചന് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നാം വിശ്വ 
സിക്കുന്നു. പാപികളുടെ രക്ഷയ്മക്ഛവേണ്ടി അവന് മരിപ്പ എ 
ന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു മാത്രം ആയിട്ടില്ല. 

അവന് ഉയത്തെഴുനേറവ എന്നും നാം വിശ്വസിക്കണം. അ 
വന് ജീവിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കണം കത്താ 

വായ യേശ്തുക്രിസ്ത നമ്മുടെ മദ്ധ്യത്തില് വരുമെന്നു നാം വിശ്വ 
സിക്കണം: . അവന് ഉ യിഒ ത്തഴു നേറവ൮ വെളിപ്പെട്ട അനുഭവ 

വും നമുക്കുണ്ടാകണം, (2൦ 24 ഴ് 

 അവ൯ ദൈവം തന്നെ ആണെന്നു” നമുക്കു അനുഭവമുണ്ട് 
അവനില് വിശ്വസിക്കുന്നവക്ട് അവന്െറ ജീപ൯ കിട്ടുമെന്നു 
കുള തിനും സംശയമില്ല. അവന് എല്ലാററിനും വിജയി എന്നു 
കള താണു നമുക്കുള്ള വജയം. യോഹന്നാനെറ സുവിശേഷ 
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ത്തില് നിന്നുള്ള ഈ അനുഭവം നാം പഠിക്കണം അതു ഒഴിച്ചു 
കൂടാന് പാടില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണു അത്ഭുതകരമായ 
ഈ ഒടടവിലത്തെ അദ്ധ്യായം ക്രടാതെ അതു പൃത്തിയാകയില്ല 

നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നാം മുവകെ പിടിക്കേണ്ടതായ ഈ ഭാ 
ഗം പിന്നിട്ട് ചേത്തതാണു്.. 

നമ്മുടെ പ്രാര്ത്ഥനാ സമയത്തു് അവന് മദ്ധയഉണ്ടെന്ന് 
വിശ്വസിച്ചു സാക്ഷിനിവത്തി നാം പ്രാത്ഥിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു 
ഈ കണ്വന്ഷനില് ഉണ്ടെന്ന് പിചാരിച്പ നാം വന്നുക്രടുന്നു 
നമുക്കു അതു അനുഭവം വരുന്നു. ഇതാണ് യോഫന്നാന്െറ സു 
വിശേഷാ പുണ്ണമെന്നു് അനുഭവം വരുന്നതു്. നമ്മുടെ പിടുക 
ളില്ചെന്ന് പഴയവേലകളില് നാം അവനോട ഇടപെടണം 
അവിടെയും യേശുക്രിസ്തു സാക്ഷിയായി നില്ലൂന്നു നാം അത്തു 
അറിയുന്നതും ഇല്ല നമ്മുടെ ജര കണ്വന്ഷനില് യേശുവി 
നെറ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. നാം വീട്ടില് 
ചെന്നു സാധാരണ ജോലികളില് ഏറപ്പെടുമ്പോഠം അവിടെ 

യേതു വരുന്നെന്നു വിചാരിപ്പാ൯ കഴിയുന്നില്ല. കൃഷികായ്യങ്ങ 
കൂടെ മദ്ധ്യം യേശു വന്നുനില്ലുന്നു. വീട്ടില് ജോലിക്ക്” വരി 
കയും നിപ്ല്യകയും വിട്ടുകായ്യത്തില് യേശ്തു പ്രവേശിക്കയും ചെ 

നു, ഭായ്മഭത്തൃ ബന്ധത്തില് യേശു പ്രവേശിക്കുയും ച്ചെയ്യു 
ന്നു. ക്രിസ്ത്രാനികളുടെ വിവാഹ... അവരുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു 

സരഭാഗ്യമാണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിനെറ ജീപിതത്തിന്െറ പൂ 

ണ്നത നമ്മുടെ കുട്ടംബത്തില് നമുക്കു അനുഭവമാകുന്നില്ല. മാതാ 

പിതാക്കന്മാരും കുട്ടികളും സമ്മേളിക്കുന്ന വിടുകളില് ക്രടുതലാ 
യി ചെല്ലുന്നു യേശു അവരുടെ മദ്യത്തില് വരുന്നു. 

2-00 അദ്ധ്യായത്തില് സാന്നിദ്യം വേണം എന്ന് പറയു 
നനു. മാതാപിതാക്കുന്മാരും മക്കളുമായുള്ള സംബന്ധം യഥാര് 

ത്ഥീകരിക്കണം. മരണശക്തിയാല് കടുംബജീവിതം ദുഷിക്ക 
പ്പെടുന്നു. അതര് കഴുകിപെടിപ്പാക്കണം. യേശ്തു നാം താമസി 
ക്നാ വീടുകളില് എപ്പോഴും അധിവസിക്കുന്നു. കത്താവു സ 

മീപത്തു നില്ലുന്നു എന്നു ബോധ്യപ്പെടുന്നു ണ്ടോ? നിന്െറ കച്ച 
വടത്തിലും കൊടുക്കല്വാങ്ങലിനും യേശൂവിനെറ സാന്നിദ്യമു 
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ണ്ടോ? കൃഷി സ്ഥലത്തു ചെല്ലമ്പോറം അവിടെ യേശ്തു അടുത്തു 

നില്ലയന്ന എന്ന ബോധ്യയമുണ്ടോ? കച്ചുവടസ്ഥലത്തും കൃഷിസ്ഥ 

ലത്തും വീട്ടിലുള്ള മറവ൮കാര്യസമയത്തും അവ൯ വരുന്നു കുററം ക 

ണ്ടുപിടി ടാനല്ല വരുന്നതു; മീന്പിടിത്തത്തില് തെററില്ല 

മീന്കിട്ടാത്തതും തെററല്ല. അതില് അബദാമില്ല. എപ്പോ 

ഴും മീന് കിട്ടുകയും ഇല്ല. 

യേശു ചെന്നപ്പ്ോഠം മീന്പിടിത്തം ആയിരുന്നു. താന് 
തന്െറ പി൯ഗാമികളോട പറത്തതു” ഞാ൯ എല്ലാനാളും നി 

ങ്ങളോടുക്രടി ഉ ണ്ടായിരിക്കുമെന്നാഞ്ഞ്. എപ്സാനാളും എന്നുപറ 

ഞ്ഞാല് ഏപ്പോഴും എന്നാണ്ട്, നിങ്ങളുടെവീട്ടു കാര സമയത്തു 

മാണ്ട്. യേ ശതുവിന്െറ ശക്തി എപ്പ്യോഴം നിങ്ങളോടുക്രടെ ഉ 

ണ്ടായിരിക്കണം എന്നു ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാധാരണജി 

വിതരീതികളും ഏടപാടുകളും ഏല്ലാം ശരിയായ വിധത്തില് 

തന്നെ പെയ്യണം. 

എനിക്കു 95 വരഷംമുന്പ)' പരിചയമുള്ള, ഒരു കഥ പറ 

യട്ടെ. ആ സ്റ്റേഫിതന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കാളേജില് 

പഠിക്കാ൯ പൊയ്യ്ല്ൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം സമ്പന്നനായിരു 
ന്നു, വിദേശഭാഷ പഠിക്കാന് വളരെ സമത്ഥനും ആയിരുന്നു. 

അതിനാല് അദദ്ദഹം സ്തം വിട്ടതുമുതല് ലണ്ടനിലെ ഒരു ബാ 

കിലെ ക്ശരാക്കായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്ലാക്കായിരുന്നുവെങ്കിലും 

. വിദേശരാജ്യവുമായുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകഠംക്കു വളരെ സമര്ത്ഥ 

നായിരുന്നു. 

ഒരുദിചസം ബല്ജിയ൯ കാരനായ ഒരാഠം ആ ബാങ്കില് 
വന്നു. തൊഴില്കാള്ലം സംബന്ധിച്ചു ഒരു ഏഴുത്തുമായിട്ടാണ്് 
വന്നതു്. അവിടെ വന്നു ഏഴുത്തിന്െറ ഉടമസ്ഥനെ അന്വേ 
ഷിപ്പതില് മാനേജരേകാണണം എന്നുഅറിഞ്ഞു ആ എഴുത്തു് 
മാനേജരെ കാണിച്ചു. ഉടമസ്ഥനെ എഴുത്തു കാണിക്കണമെ 
ന്നായിരുന്നു എഴുത്തു കൊണ്ടുവന്നയാളിന്െറ ഉദ്ദേശം. നിങ്ങ 
മൂമായി ചില കാര്യങ്ങറം പറഞ്ഞൂതീക്കാനാണു്' വന്നിരിക്കുന്ന 
തു എന്നു എഴുത്തു കൊണ്ടുവന്നയാഠം പറഞ്ഞൂ. നിങ്ങളുടെ 
എഴുത്തില്നിന്നും മാഗ്ലീക കായ്ക്ം സംബന്ധിച്ചു പല കായ്യ 
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ങ്ങറം സംസാരിപ്പ്യാനുള്ള തിനാല് മ കഴിഞ്ഞിട്ദാകാ 
മെന്നു പറഞ്ഞു. യേശ്ുവിങ്കലേക്കു ആദായപ്പെടുത്തുന്നതിനു 
വേണ്ടി ഒ രാത്രി അവ൪ പടു യുകി 
അവരെ സഡഘ്ായിച്ചു. 7 

സാധാരണ കായ്യങ്ങളിലും യ്തു പുപേശനം 

അനുവദിച്ചാല് അദ്ദേഹം ആ പ്രവത്തിയില്സഫായിച്ചു' അനു 
ഗ്രഹകരമാക്കിതീക്കും. പള്ള യില്വച്ചു മാത്രമളു നമ്മുടെ അ 

യല്ക്കാരുമാ യുള്ള ഇടപാടുകളിലും വിട്ടിലും യേഷു ഡിന്െറ സാ 

ന്നിദ്രൃത്താലുള്ള അനുഭവം നമക്കുണ്ടെന്നു മനസ്സില് റഭണെം. ന 

മ്മുടെ വേലക്കാരും അതു മനസിലാക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കില് 

യേശ്തു നിങ്ങളെ ക്രടുതല്സഫഹഫായിക്കും. ഉയത്തെഴുന്നേററ കത്ത 

വുപഠിപ്പിച്ച രഫസ്ത്യം ഇതാണ്ട്. യോഫന്നാനെറ സുവിശേഷം 
പ്രത്യേകം അഭ്ധ്യയനത്തിനുള്ള. ഒന്നാകുന്നു. ഈ അഭനുവം ന 

മുക്കുണ്ടോ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെന്നു താല്ലയ്യ്യപ്പെടുമോ 
പൂസ്സുകം വായിച്ചാല് മതിയാകയില്ല. യേശു ദൈവപൃത്രനാ 
ണെന്നുള്ള, വിശ്വാസംകൊണ്ടു തൃഛ്ലിയാകയില്ല. നാം അനുബ 

സന്ധമായി ഇതുക്രടെ ചേത്തു പഠിക്കണം. ഈ അദ്ധ്യായത്തില് 
നിന്നുള അനുഭവം കിട്ടിയില്ലെങ്കില് യഥാത്ഥമായ ക്രിസ്ത്രീയ 
അനുഭവം നമു ഒണ്ടാക യില്ല. പത്രോസിനെ യേശ്തു പരിശോ 
ധിച്ചു സ്റ്റേഫത്തിനെറ ആത്മാവില് അടുത്തുചെന്നു കത്താവു 
അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നിങ്ങഠം കത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു 

വോ എന്നു ചോദിച്ചു. കത്താവിനെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു 
അനുദവമുണ്ടോ 'സര്വ്വഇടപാടുകളിലും നമുക്കു ഇ) അനുഭവ 

ത്തില് പ്രവേശിക്കാം. ദിനംപ്രതി അവന് നമ്മില് വസി 
ള്൭ഓാ൯ ഹൃദയം തൂറന്നു കൊടുക്കാം. ത്തൃത്മാക്കളടെ' രക്ഷക്ക് 

അഖചനെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രാത്ഥിക്കാം: 
ര്റ 

ന്തി പ്വിം എം. എം. പ്രസ്സ്, കോഴഞ്ചേരി 
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നമ്പർ 6. ത 

മാരാമണ് കണ്വന൯നഷ൯ 

 പ്രസംഗങ്ങറാ. 
ക 

) ബുധന് 10 മനി പ്പൊതുയോഗം. 

പ്രാസംഗികന്, ഡാക്ടര് സ്റ്റാ൯ലിജോണ്സു് എം. എ. 

പരിഭാഷകന് 

റവ: വി. പി. മാമ്മന് ബി. എ. 

പ്രസാധകന്, 

ഏംം എം. മാമ്മ൯. 
എ 

ഇന്നു രാവിലെ ദൈവം നമ്മളോടു സംസാരിക്കുന്നതിനായി 

തല വണക്കി। നമുക്കു പ്രാത്ഥിക്കാം. 

പ്രസംഗവാക്യം എഫേസ: 2. 11-16. 

. പതിനഞ്ചാം വാക്ഷൃത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗം പ്രസംഗവിഷ 

യമായി എടുക്കണമെന്നു ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. സമാധാനം 
ഉണ്ടാക്കികൊണ്ടു ഇരുപക്ഷത്തെയും തമ്മില് ഒരു പൊതുമ 
നുഷ്യ്യനാക്കി സ്ൃഷ്ടിക്കാമെന്നുമ്ള, ഭാഗമാണ്. മലയാളത്തി 

ല് ഉള്ള പരിഭാഷയില്നിന്ന് അല്പം വൃത്യാസപ്പെട്ടതാ 

ണ്. ഈ അടുത്തകാലത്തു ഒരു മഹാന് സ്വന്തമായി തര്ജി 
മ ചെയ്യിട്ടുള്ള താണു ആ ഭാഗം. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെ 
ടുത്തി ഞാന് നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
ആ ഭാഗം എങ്ങനെയുള്ള താണെന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പ 

റഞ്ഞുകൊള്ളട്ടേ. 

ഇരു പക്ഷത്തെ തമ്മില് ഒരു പൊതു മനുഷ്യ 
നായി സ്ൃഷ്ടിച്ഛുകൊണ്ടു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി, നാം 
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ഇവിടെ വന്ന ഒന്ന മതത്തെ ഭിവസം തന്നെ ഇക്കാലത്തു” 
അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളില് പ്രധാനപ്പെട്ടതു 
എന്തെന്നു ചോദിക്കുക ഉണ്ടായി. അതിനഞ്ചു തരത്തിലുള്ള. 
ഉത്തരങ്ങം കിട്ടി. ഒന്നാമത്തേതു നമുക്ക സമാധാനം ഉണ്ടാ 
കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. . ഇവിടെ ക്രുടിയിരിക്കുന്ന സ 
മുഹത്തിന്െറ ഹൃദയത്തില്നിന്നു പൊങ്ങിവന്നതു” സമാധാന 
ത്തിനുള്ള വാഞ്ചയായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം എങ്ങനെ നിറ 
ലേററണം എന്നുളള തിനെപ്പൂററി ഇന്നു രാവിലെ നിങ്ങളോടു 
സംസാരിക്കണമെന്നു ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട 
ന്നാല് സമാധാനം പോലെ ഇന്നു ലോകത്തില് അത്യാവശ്യ 
മായിട്ടുള്ള വേറൊരു സംഗതിയും ഇല്ല. എന്നാല് യഥാത്ച 
മായ സമാധാനം തകന്നുപോകുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലു 
കള തല്ല. സാക്ഷാല് സമാധാനം യഥാത്ഥമായ സംഗതി 
യില് അടിസ്ഥാനം ഉള്ള താണ്. 

മനുഷ്യ്യവഗ്ഗത്തിന്െറ സ്ഥിതിഗതികഠം ആലോചിച്ചാ 
൪ നാലു മുഖ്യ വൈപരിത്യങ്ങഥം കണ്ടുപിടിക്കാന് സാധി 
ക്കും. ഒന്നാമതായിട്ടു' മനുഷ്ട്യ൯ തന്നോടുതന്നെ വിപരീതമാ 

യിട്ടു പെരുമാവന്നതു കാണാം. അതായതു് ഒരുവനില്തന്നെ 
അവന സമാധാനം ഇല്ലെന്നാണ് മനുഷ്ടയഹൃദയമാകുന്ന ക 

ടാബം അവന।ല്തന്നെ ചിദ്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് 
തന്നോടുതന്നെയുള്ള വൈപരിര്യമാണു് മനുഷ്യനില് കാണു 

ന്നതു്. രണ്ടാമതായിട്ട് സാമൂഹൃമായിട്ടുള്ള വൈചരിത്യം കാ 
ണെന്നു. ഇതു മനുഷ്ട്രനും മനുഷ്ടനും തമ്മില് ഉള്ള. വിപരി 

തബ്ൂദധിയാകുന്നു. തമ്മില്തമ്മ് ല് യോജിച്ചു ജീലിക്കുന്നതു് 
എങ്ങിനെ എന്ന് അറിഞ്ഞുക്രടാ. നാം ഇന്നുവരെ യഥാത്ഥ 
സാഹോദള്ൃത്തിലേക്കു ഏത്തയിട്ടില്ലാ. മൂന്നാമതായിട്ടു' നമ്മു 

ടെ ചുറവപാടിനോടുള്ള വൈപരിത്യം ആണു്. അഖിലാ 

ണ്ഡത്തോടുള്ള വിപരിതഭാവമാണ്ട്. നാം നമ്മുടെ സ്വഗ്ലസ്ഥ 

പിതാവിനോടു പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞു് ഭൂരദേശത്തൂ, പോയ 

തിനാര ആ ദേശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി കഷ്ണപ്പെടുകയാണ്ു' 

ചെയ്യുന്നതു ദൈവത്തോടു യോജിച്ചു പ്രചത്തിക്കേണ്ട ആവ 
ശ്ൃമുള്ള ആ പ്രകൃതിതന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങറം 
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തരുനുതാണ്ട്. മനുഷ്യ്യ൯ അവനെറ പുറവപാടുളള പ്രകൃതി 

യോടു വിപരീതമായി ജീവിക്കുന്ന. നാലമതായിട്ട് മനുഷ്യ 

നും ദൈവവും ആയിട്ടുള്ള വൈപരീത്ൃമാണു്'. ദൈവത്തോ 

ടുള്ള. ക്രട്ടായ്മ സാധിക്കുന്നില്ലാ. മനുഷ്യന്െറ ഹൃദയത്തില് 

ദൈവത്തോടുള്ള ക്രട്ടായ്യയെ സംബന്ധിച്ചു് ഗാഡമായ വാ 

ഞമ ഉണ്ടു. അതുകൊണ്ടു” 4 വിധത്തില് മനുഷ്യന് യഥാ 

ത്ഥസമാധാനം മണ്ടാകുന്നില്ലാ. അവനോടുതന്നെ അവന്െറ 

അന്തരംഗത്തില് സമാധാനം ഇപ്പാ. അവരയെറ സഹോദര 

നായ മനുഷ്യനോട് സമാധാനം ഇല്ലാ. പ്രകൃതിയോടും സമാ 

ധാനം ഇല്ലാ. ദൈവത്തോട് നിരപ്പില്ലാതെ സമാധാനഭംഗ 

മായി ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്ട്യജീചിതത്തില് സമാധാനത്തിനുള്ള 

വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കില് അതാണു അനുഗ്രഹം. നാല തരത്തി 
ലുള്ള വൈപരിത്യാവസ്ഥയില് മനുഷ്ട്യനു യഥാര്ത്ഥസമാധാ 

നം ലഭിക്കുന്നതു എങ്ങനെ? അവന്െറ രണ്ടു വരങ്ങഥം ആയി 
ട അതിനെപ്പുററി ആലേചിക്കാം. നമുക്കു നമ്മുടെ സഹോ 
ദരങ്ങളു മായിട്ടുമള വിപരീത മനസ്ഥിതി. രണ്ടാമതായിട്ടു 

നമുക്ക് നമ്മോടുകൂളു വൈപരീത്യം. മുന്നാമതായി ദൈവത്തോ 

ടുള്ള, നമ്മുടെ വൈപരിത്യമനോഭാവം. ഈ മൂന്നു വിധത്തി 
ലും നമുക്കു ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ചു' ആലോചിക്കാം. 

' ഒന്നാമതായിട്ട നമ്മുടെ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള വിപരീ 

ത മനസ്ഥിതി. ഇവിടെ ഇപ്പ്യോഠം വായി പ്പ ഭാഗത്തു പൌ 
ലുസ്ദ് പറയുന്നതു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈരിത്യമനസ്ഥിയെ 

പ്യററിയാണ്ട്. യഹൂദനും പുറജാതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു മല് 

പിടുത്തം യഹ്ുദന്മാര് പുറജാതിക്കാരെ നിന്ദിക്കുന്നു. പുറജാ 
തിക്കാര് യഹൃദന്മാരേയും നിന്ദിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജമ്മനിയില് ന 

ടക്കുന്ന വടംപിടിത്തം ദീര്ഘശതാബ്ദങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ട 
രിക്കുന്നതാണ്ട്. യഹൂദനും പുറജാതിയുമായുള്ള മ൯പിടുത്ത 

മാണ് ഇപ്പ്യോഴും കാണുന്നതു. പെൌലുസ് ഈ സ്ഥിതി എ 
നെ ശരിപ്പെടുത്താമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശ്ര 
ദ്ധയെ തആകര്ഷിക്കുന്ന വിധത്തില് അതിനു പരിഹാരമുണ്ടാ 
ക്കാമെന്ന് അപ്പ്യോസ്തലന് പറയുന്നു. അതു അസാധാരനുമാ 
യ ഒരു മാഗ്ലമാണട്. അപ്പ്യോസ്ത്രല൯ പറഞ്ഞ തായിട്ടുള്ള ഈ 
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മാഗ്ലരം എന്താണു്. മനുഷ്യന് യഥാര്ത്ഥമായി മനസ്ത്ീലാക്കാ 
നുള്ളത്്' മനുഷ്യനു തന്നോടു തന്നെയുള്ളതാണ്. പിന്നീട്ട്' 
സഹോദരനോടും ദൈവത്തോടും സമാധാനമായി ജീപിക്കു 
വാന് കഴിയുന്നതാണ്. അതിനാല് മുന്നു പിധത്തില് സമാ 
ധാനം ഉണ്ടാകാം ന് 

ഒന്നാമത്തെ മാശ്ശം യഹൂദനും പുറജാതിയും അല്ലെങ്കില് 
പുറജാതിയും യഹ്ഹുദനും യഥാര്ത്ഥമായി കാണണമെന്നുളളതാ 
ണു ഒരുത്തന് മീതെ, മററവന് അടിയില്. ഒരുത്തന് ത 
നെറ ശക്തിനിമിത്തം മററവനോടു സമാധാനത്തില് പോ 
കാന് ഇനു വിധത്തില് പോകണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 
അതു സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാഗ്ലമാണ്ട് രണ്ടു ക്രട്ടര്ത 
മ്മില് മുഷ്ണിയുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അടിപെടത്തുന്നതാണു മറവ് ഒരു 
മാരഗ്ഗം. എന്നാല് യഥാത്ഥസമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എ 
ത്തെന്നാല് ഈ അടിപെട്ടവന്െറ ഹൃദയസ്ഥിതിയോ വിപ 
രീതസ്ഥിതിയിലാണു' ഇരിക്കുന്നതു. അതുകൊണ്ടു അവനു 
തക്കം വരുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കും നീ ഇന്നു എന്നെ അടി 
പെടുത്തിയല്ലോ. ഇനിയും ഒരവസരത്തില് നിന്നെ ഞാന് 
അടിമപെപെടുത്തിയേക്കാം. ഈ വിധത്തിലുള്ള സമാധാനം 
ശരിയല്ല എന്തെന്നാല് ഈ വിധത്തിലുള്ള സമാധാനം ഭാ 
വിയില് ഒരു പോരാട്ടത്തിന്” അടിസ്ഥാനം ഇടകയാണു.. ആ 

തര് ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ൨ അടിക്കുന്നതിനു മുന്പിലുള്ള 
ശാന്തതയാണ്. 

രണ്ടാമത്തെ മാഗ്ലം കേവലം സങ്കരമായി ക്രടിക്കുഴപ്പള്ള 
ഒരു തീരുമാനമാണ് . £ വശത്തെ സംഗതികഠം എല്ലാം ക്രടെ 
ക്രട്ടിക്കുഴച്ചു ഒരു സമാധാനമുണ്ടാക്കാന് ത്രമിക്കുന്നു. ഇതു പ 
ക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ മാഗ്ലുത്തേക്കാഠം നന്നായിരിക്കും എങ്കിലും 
ഇതും സ്ഥിരമായ ഒരു സമാധാനമല്ല. തരുക്കാലത്തേക്കുള്ള 
ഒരു സന്ധിമാത്രമാണ്. എന്തെന്നാല് ഇരുപക്ഷവും തല്ക്കാ 
ലത്തേക്കു യോജിപ്പ്യോടുക്രടി പോകന്നെങ്മിലും രണ്ടുപേരും പി 

ടിക്കുന്ന കായ്്യങ്ങം അവരവരുടെ ഹൃുയാന്തര്ഭാഗത്തു കിട 
ക്കുന്നു രണ്ടുപേരും പിടിക്കുന്ന സംഗതികഠം എപ്പ്പോഠം ഏ 

തൃവിധത്തില് സാധിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചു പ്രവത്തിക്കുന്ന. 



ഴ്, 

ഴ് 

നം 

9 

യൂറോപ്പിനുമ്ള തല്പ്രാല സമാധാനം യുദ്രാസാമിഗ്രികഠം ശ 
രിപ്പെടുത്തുന്നതിവേണ്ടി തമ്മില് തമ്മിരു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കു 
ന്ന ഒരു സന്ധിയാണ്. അവിടെ സ്ഥിരമായ ഒരു സന്ധിയി 

ലു. ” തല്ക്കാലത്തേക്ക് ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കിയെന്നുമാത്രം. 

അതുകൊണ്ടു സകല ജനങ്ങറാക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ആപല്പ്ര 

ശ്നത്തിനു. പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പൌലുസ്സ് അപ്പോ 
വ്യു ്; ] വം ധം സ്ന്രോലന് പറയുന്നതു് മൂന്നാമതു ഒരു മാരഗ്ലമാണ് അപ്പോ 

സ്ലോലന് ഉപദേശിക്കുന്ന മാഗ്ഗം വിപരിതാഭിപ്രായം ഉള്ള 

ഇരുവരെയും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യയനാക്കിത്തീത്തു സംയോജിപ്പി 

ക്കുകയെന്നാകുന്നു. ആ പുതിയമാഗ്ഗം അടിച്ചമത്തുകയല്പ, സ 

കംരമായിട്ടുള്ള തല്ല, സംയോജിപ്പ്യോടുക്രടിയതാകുന്നു. ഇരുപ 

ക്ഷവും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പുതിയമനുഷ്യന് ആകുന്നതുകൊ 

ണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ മൂന്നുവിഷയങ്ങം ഫ്ലടുത്തിട്ടു 
ചില ദഷ്ണാന്തത്ംകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാന് ശ്രമിക്കാം. ഒ 
ന്നാമത്തെ സമാധാനം ഒരുത്തന് മററവനെ താഴടെതള്ളിയിട്ട് 

അവനെറ കഴുത്തില് അമത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു നില്ലയന്നു. ര 
ണ്ടാമതു അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒരു വിധത്തില് യോജിപ്പിച്ചു 
ഒരു തല്്ാാലസന്ധിയുണ്ടാക്കുകമാത്രമാണു.. മുന്നാമത്തേതോ 
ഓരോരുത്തരും അവരവര് നില്ലയന്നിടത്തുനിന്നും മുമ്പോട്ട ക 
യറിനില്ലയകയെന്നുളള താണു”. അതുകൊണ്ടു സഹോദരനുമാ 
യിട്ടു അടുക്കുന്നു. അവരുടെ യഥാര്ത്ഥാവസ്ഥ മാറിത്തന്നെയി 

രിക്കുന്നു. രണ്ടുക്രട്ടരും വ്ൃതൃാസപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഇതുരണ്ടും 
ക്രടെ ക്രടി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി രൂപികരിക്കപ്പെടുന്നു. 
ഈ പൂതിയ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചു” സമാധാനമുണ്ടാകുന്നു. 

അതു വളരെ ശ്രേയസ്തൃരമായ ഒരു സമാധാനമാണ്. ലോക 
ത്തില് യഥറത്ഥ സമാധാനം സ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള 
ഏുകമാഗ്ഗം ഇതുമാത്ൂമാണെന്നാണു എന്റെറ വിശ്വാസം. 

ഒന്നാമത്തെ മാഗ്ലത്തില്ക്രൂടി ശ്രമിക്കുന്നവര് ഒരുകാല 
ത്തും സമാധാനം കണ്ടെത്തുകയില്ല. രണ്ടാമത്തെ മാഗ്ലവും 
സമാധാനം സമ്പാദിക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ല. ഇരുക്രട്ടരും ഒരുപോ 
ലെ ഒരടി മുമ്പോട്ടു വയ്കണം ഒരുത്ത൯ മററവന്െറ നേരെ 
അടുത്തുചെല്പണം, ഇങ്ങനെ ഇരുകൂട്ടരും കരടി സംയോജിക്ക 



ര 

ണം. ഇതിന്െറ ഫലമായിട്ടു ഒരു പുതിയ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാം 
കുന്നു. അങ്ങനെ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇരുക്രടടരുടേ 
യും ഏകാഭിപ്രായമായിട്ടള്ള സമാധാനമാണ്ട് സാക്ഷാല് സ 
മാധാനം ഇങ്ങനെ ഒരു സമാധാനമുണ്ടാകാതെ സ്ഥിരമായ 
സമാധാനം ഉണ്ടാകാന് സാദ്ധ്യമല്ല. ഇങ്ങനെ നാം ലോക 
ത്തില് മു്ഠിയുദ്ധവും പോരാട്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കായ്യങ്ങ 
ളെപ്പുററി പറയാം. മാഗ്ശസംബന്ധമായ വിപരീതബ്ുദ്ധിയെ 

പ്യററി നോക്കാം നിങ്ങളുടെ സഭയിലാകട്ടെ മ ററതെങ്കിലും 
സഭകളിലാകട്ടെ ഉള്ള വിപരീതമനസ്ഥിതിയേപ്പുററി ആ 
ലോചിക്കാം ആത്മീയകായ്യങ്ങളില് ഉപദേശ .ബന്ധമാ 
യി യാഥാസ്ഥികുന്മാരും അല്ലെങ്കില് അക്ഷരാത്ഥംമറത്രം നോ 

ക്കുന്നവരും വിമര്ശനബ്ുദ്ധിയുള്ള വരും തമ്മില് വടംപിടുത്തം 

ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രണ്ടു് അഭിപ്രായക്കാക്കും തമ്മില് യോജി 
ക്കാ൯ ചില മാഗ്ലങ്ങളുണ്ട് . യാഥാസ്ഥികന്മാർ പറയുന്ന 

തു് ക്രിസ്തരവിന്െറ സുവിശേഷത്തില് വിശ്വസിക്ക, യേശു 
ക്രിസ്തൂവിന്െറ പാപപരിഹാരത്തില്_ വിശ്വസിക്കുക, അവ 
൯ മരിച്ചവരില് നിന്നും ഉയിത്തെഴുന്നേറവ എന്നും വിശ്വ 

സിക്കുക എന്നാണ്മ്. ദൈവനിശ്വാസമണ്ട് തിരുവചനമെന്നു 
പിശ്വസിക്ക. ഇതാണു് യാഥാസ്ഥികന്മാരുടെ വാദം. എ 
ന്നാല് പിമശകര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. എന്െറ മനസ്സു 

തുറന്നു വപ്പിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് സത്യം എന്നു കണ്ടാല് 
അതു വിശ്വസിക്കാന് തയ്യാരാണു് . മാനുസീകമായിട്ട അടി 
മത്തം ക്രടാതെ സ്വതന്ത്രനാകാ൯ ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അ 

തുകൊണ്ടു സത്യം എന്നെ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് നയിക്കാന് ശ 

ക്തി ഉക്ള തായി ഭപിക്ഷം. എന്നാല് യാഥാസ്ഥികന്മാര് ആ 
ധുനികന്മാരുടെ മനസ്ഥിതി മനസ്ധിലാക്കേണ്ടതാണ്മ്. അവര് 

ക്രിസ്ത ദൈവത്തിന്െറ പൃത്ര൯ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രിറ 

മരി പൃവരില്നിന്നും ൭യത്തെഴുനേറ൨ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. 
തിരുവചനം ദേവനെറ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്െറ നിശ്വനം 
ആണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ടക്രട്ടരും രണ്ടുസ്ഥാനത്തു നോ 
ക്കുന്നു എന്നു മാത്രമേയുള്ള. 

ഒരുവന് വിശ്വസിക്ക എന്നുള്ള ഏക സംഗതി കണ്ണട 
ച്ചുകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. മററവനൊ അവന്െറ മനസ്സ് 



[ 

ഏതു സംഗതിയും വിമര്ശിച്ചു സ്വീകരിക്കാന് സന്നദ്ധനാണ് 

ഈ നിലയില് പോയാല് എവിടെയാണ് അതിന്െറ അ 
ന്തം എന്നു മു൯ക്രട്ടി പറയാന് നിവൃത്തിയില്ല. ചിലപ്പ്യോഠം 
ഈ ആയുസ്സില് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്െറ പൃത്രനോ എന്നുള്ള 

സംഗതി ആലോചനാവിഷയം ആയേക്കാം. ഉല്പതിദ്് 

കറം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംഗതി സാധിക്കണം എ 

ന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പ്രവത്തിക്കുന്നു. 

ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിക്കു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാന് 
മൂന്നു മാര്ഗ്ഗുങ്ങഥം ഉണ്ടു് . ഒന്നു് ഒരുത്തന് മററവനെ അടിപ്പെ 

ടുത്തുക എന്നുള്ള താണ്. ഒന്നു മററവനോടു ചില പ്യവസ്ഥ 

കഠം ആജത്താപിക്കയാണ് രണ്ടാമത്തെ മാഗ്ഗം. രണ്ടു പേര് 

ക്രടിനിന്നിട്ട എന്തിനു അതിനെ സംബന്ധിച്ചു നാം വഴക്കടി 

ക്കുന്നു അവിടവിടെ നില്ലണം എന്നു പറകയാണ്.. എന്നാല് 
മൂന്നാമതു ഈ ഇരുക്രട്ടരും ഒരു പൊതുമനുഷ്യ്യനെ സൃഷ്ടിക്ക 
എന്നുള്ള താണ് . ഈ പുതു മനുഷ്ട്യ൯ യഥാത്ഥമായ ഒരു ക്രി 

നിയായിരിക്കണം. അവന് വെവം അക്ഷരാത്ഥവാദ 
ത്തില്നിന്നു വൃതൃയസ്ഥപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം. ഇത യഥാസ്ഥി 
കനെറ സമാധാനം ആധുനികനും ആധുനികന്െറ സ്വീകാ 

യമായ സമാധാനം യാഥാസ്ഥികരും സ്വീകരിക്കണം. രണ്ടും 
കരടി ഒരു പുതിയമനുഷ്യ്യനാകണം. അവന് സുവിശേഷവിഹി 

നച 

തമായ കായ്യയങ്ങഠം മുവകെ പിടിക്കണം. ആ സമയത്തുതന്നെ 
സത്ൃൃത്തിന്െറ പൃതിയവശം കാണാൻ ത്രമി ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 
അവന് യഥാത്ഥമായി സ്വതന്ത്രനാകാനുള്ള സതൃത്തെപററി 
ഭയമില്ല, രണ്ടുകൂട്ടരും അവരവര് പിടിച്ചതാണ് സത്യം എ 
ന്നു മക്കടെമുഷ്ണി പിടിക്കുന്നില്ല. സത്യം ക്രിസ്തൂവില് സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നു. അവന് ആണ് സതൃത്തിന്െറ ജഡീക കാരണം. 
സത്യൃത്തെക്കറിച്ചു യഥാത്ഥത്തില് നാം അറിയേണ്ടതാണ് . 
ത്ത സത്യം നാം യഥാര്ത്ഥമായിട്ട ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തരവാ 
ണ് ആ സതം. അവന് ഇരുവശക്കാരുടെയും അടുത്തു നില്ല 
ന്ന, ഇരുവശക്കാരും അവരവര് മുവ൨കെ പിടിച്ചതില് നിന്നു 
മുമ്പോട്ടു മാവന്നു. യാഥാസ്ഥികന്മാര് അടിപെടുന്നില്ല. ഉല് 

പതിക്ക്കുക്കളും അടിപെടുന്നില്ല ആധുനികന്മാര് അക്ഷരറത്റ 
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വാദക്കാരെ അടിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ക്രിസ്തര എന്നാല് ഇരുവ 
രേയും അടിപെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇരുക്രട്ടരേയും തെററില് 

നിന്നു ശരിപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടു ക്രട്ടക്ദം പിണഞ്ഞ തപ്പിതം 
അപര് സമ്മതിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് സത്ൃത്തിന്െറ സ്ഥി 
തി, നാം അവങ്കലേക്കു അടുക്കുന്നതു തമ്മില്തമ്മില് അട്ട 
ക്കുകയാണ് ഈ പൂതിയ മനുഷ്യയനു സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു. 
അതു കേവലം തല്ലച്ഛാലിക സന്ധിമൂലമല്ല, പുതിയ സൃഷ്ടിയോ 
ട്ക്രടെയാണ് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നുതു് വേറൊരു വിധത്തി 

ലും സമാധാനമുണ്ടാകാന് മാഗ്ലുമില്പ നാം എല്ലാവരും മാന 
സാന്തരപ്പ്യെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തൂവില് നാം പൃണ്ണരാകേ 

ണ്ടതാണ് ഒരു പുതിയ മനസ്ഥിതി നമുക്കു ഉണ്ടാകേണ്ടിയി 

രിക്കുന്നു. യഥാത്ഥവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുതാപമാണ് നമുക്ക് 
ഉണ്ടാകേണ്ടതു. ശിവ] 

ഇനിയും നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയമാക്കേണ്ടതുു തൊഴിലാ 
ളി മുതലാളി പ്രശ് നമാണ്മ്. മുതലാളികഠം തങ്ങഠാക്കു പ 

ണം ഉള്ള തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ആജ്ഞയനുസരി 
ച്ചു നടക്കുന്നു എന്നു പ്രറയുന്നു. തൊഴിലാളി പറയുന്നു ഞാ 

നാണു വേലചെയ്യുന്നതു”. അതുകൊണ്ട് ഞാ൯പറയുന്നതു 
കേഠംക്കണം. ഇംനെ ലോകം ശണ്ഠക്രടുന്നു. ഇരുവശവും 

മുള്ള വാദം ശക്തിയായി നടക്കുന്നു. മുതലാളി പറയുന്നതു 
തൊഴിലാളി അനുസരിക്കേണം. തൊഴിലാളിയെ നിലത്തട്ടു 

ചവുട്ടണമെന്നാണു മുതലാളിയുടെ ഭാവം. ഒരു മുതലാളിയുമാ 

യി ഞാ൯ ഒരിക്കല്, സംസാരിച്ചു. “ഞങ്ങളുടെ ശാല മുഴുചന൯ 

അടച്ചുകളയും. അപ്പ്യോഠം തൊഴിലാളികഠം പട്ടിണിയാകും” 

ഇതുനവതിയാണോ. നമ്മുടെ സമുദായത്തില് ചിലര് ജോലി 
ചെയ്യാതെ ജിവിക്കാമെന്നു വിചാരക്കുന്നു. ചിലര സമുദായ 

മധ്യത്തില് ജോലിചെയ്യുന്നു. മുതലാളി പറയുന്നതു” തൊഴി 

ലാളികഴു.ടെ വയററത്തടിച്ചാലും അവരെ നല്പപാഠം പഠിപ്പി 
ക്കണമെന്നാണു്. തൊഴിലാളി]ികഠം പറയുന്നതു” മുതലാളി 

യെ കീഴ് പെടുത്തണമെന്നാണു. . ഇരുക്രട്ടരും അവസാനം കാ 

ണ്മാന് പ്പോരുനടത്തുന്നു. ഇതവസാനിപ്പിക്കാ൯ മുതലാളി 

പറയുന്ന മാഗ്ലങ്ങം കൂട്ടിക്കുഴചപ്ചുതാണ്് നിങ്ങറംക്കു ഇന്നത 



മഃ 

നധ്ചര് 6 തുടര്ച്ച 

രത്തില് ക്രലിതരാം, ആദായത്തില് ഒരംശം തരാം ഇങ്ങനെ 

അവസാനം വരുത്താന് പാടില്ല ഇതു അതിഭയങ്കരമായ 

കൊടുങക്കാററിന്െറ മുമ്പില് ഉള്ളു ഒരുശാന്തതയാണ് ഇന്ന 

ത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ സമ്മ്യദായംനോക്കു യാര ഈ പവി 
ധാം അവ ഡാനിച്ചുക്ൂടാ. , മുതലാളിയുടെ സ്ഥിതിയും അഭിപ്രാ 
യവും മാറേണ്ടതാണു . രണ്ടുകൂട്ടരും ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിട്ടു 

ഭേദപ്പെട്ടു യോജ്ച്ചു അടുത്തുവരണം, അംദനെയായാല് എ 

തൂസംഭവിക്കും. രണ്ടില്നിന്നും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യ്യന് ഉത്ഭ 

വിക്കും. ഈ പുതിയമനുഷ്ടന൯ മത്സരിയായ പഴിയ മനു 
നല്പ. സഹക്രണബുദ്ധിയോടുക്രട! സംഗതികഠം തീരുമാനി 
ക്കണം. ചിലര് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കു ധനശക്തിയും ശരീ 

രശക്തിയും പ്രയോഗക്കും. ചില൪ ധനം വിനിധയാഗിക്കും, 
ഇരുക്രടുരും ഒരു പോലെ ദ്യദായം അനുഭവ ക്കും. എല്ലാവരും 

മാനസാന്തശപ്പെട്ടു സഹകരക്കുനതിനൊരുംദേണം. ഇവര।ല് 

നിന്നും പുതിയ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. പുതിയ മനൂ 
ഷ്യന് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നു. 

അടത്തതായി ചിന്തിക്കാനുള്ളത്ര് പരരസ്പരും പാശ്ചവാ 
ത്വരും തമ്മിലുള്ള വടംചിടുത്തത്തെപ്പുററിയാഖ്. ഇരുക്രട്ട 
രും തമ്മില് ഒരു ബന്ധമുണ്ടാകാ൯ പാശ്ചാത്യര ആഗ്രഹിക്കു 
നനു. പാശ്ചാത്യര യുദ്ധത്തില് പഠരസ്ത്രരെ ജയിക്കാന് കാര 
ണം അവരുടെ നാഗരികത്വവും യൂദ്ധസധാഷിഗ്രികളുമാണ്. ആ 
വ൪ പറയുന്നതു” നംങളെ കിഴ് പെടുത്താന് ഒംദദറാംക്കു അവ കാശമുണ്ടെന്നാണ്ട്. ഈ മല്പിടുത്തം കുറച്ചുനാളുകളായി 
നടന്നുകൊംറ്ടരധദകയാണ്ച്. വേറൊരുംരൂപത്തിര ഇപ്പോ 
റം പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരരസ്ത്രരാജയമായ ജ 
പ്പാ൯ പറയുന്നതു ഞങ്ങഠംക്കും ദ്ധാമിഗ്ര കഠം മ ഠിണ്ടന്നാണ് 
അതുകൊണ്ടു ലോകത്തെ ഞങ്ങം ജയക്കും. ഒന്നാമതു ഏ 
ഷ്യ കൈവശപ്പെടുത്തും. പിന്നീടു ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ 
രാജ്യങ്ങളും എടുക്കും. 

എന്െറ ഒരു സ്നേഹിതന് കറച്ചുമുമ്പു ജപ്പാനില് പോ 
യിരുന്നു. അപ്പോം ജപ്പാ൯കാരിരു ഒരുവ൯ ഭൂലോകം മുഴ 
വ൯ പിടിച്ചടക്കാന് അവര് സ്വീകരിച്ഛിരിക്കുന്ന് നയം എ 
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ന്തെന്നു പറകയുണ്ടായി. 05 വര്ഷംകൊണ്ട് ചൈനായുടെ വ 
ടക്ക൯ പ്രദേശം കൈവശപ്പെടുത്തും. പിന്നീടു 5 വര്ഷം 
കൊണ്ടു തെക്കെ ഭാഗം കൈവശപ്പെടുത്തും. ഇരുപത്തിയഞ്ചു 
വരഷം കൊണ്ടു് ഇ൯ഡ്യ്യയം കൈവശപ്പെടുത്തും. ഹ്വീഷ്യാ ഏ 

ഷ്യ്യാക്കാഷ്ര്' എന്നാണു അവര പറയുന്നതു . ഏഷ്യയാക്കാരില് 
നായകത്വം വഹിക്കുന്നതു ജപ്പാന്കാരായിരിക്കും. അതിനാ 

യിട്ടാണ് അവരെ നിയമിച്ചിരക്കുന്നതെന്നാണു്' ജപ്പാ൯കാരു 
ടെ വിശ്വാസം. ഓരോരുത്തരും യുദ്ധസാമഗ്രികഠം ശേഖരി 

ക്കുന്ന. ഈ അവസരത്തിലും സമാധാനത്തിനു മുന്നു മാഗ്ഗങ്ങ 

മൂണ്ടു. പാശ്ചാത്യ൪ര പാരസ്ത്ര_രെ ജയിക്കുന്നില്ലെ്കിതു പ 
രസ്ത്ച്ൃര് പാശ്ചാത്യരെ കീഴടക്കും. അവിടെ യഥാത്ഥസമാ 

ധാനം സാധ്മമല്ല, എന്തെന്നാല് കിഴ്പ്പെട്ടവര് ആ അവസ്ഥ 
ഭേദപ്പെടുത്തുവാന് ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 
തോററവനും ജയിച്ചുവനും തമ്മില് സമാധാനം സ്ഥാപി 
ക്കാന് സാധ്ൃമല്ല. രണ്ടാമത്തെ വഴി സമംടകരമായ സ്ഥിതി 
യാണു്. പരരയസ്ത്പ്ര ചില സ്ഥലങ്ങഠം കൈവശം വെച്ചു 
കൊള്ളട്ടെ. പാശ്ചാത്യരും ചിലതെല്ലാം കൈവശം വെച്ചു 
മകാള്ള ട്ടെ. ഇങനെ തല്ല്ാല സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇ 

റ്രകാഠധും സമാധാനം സാധ്യമല്ല. ഇതു അസ്ദയാജയ്പ്മായ 
അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനും അടിസ്ഥാനവും ഉറവും ഇല്ല. 

പരരസ്തുച്ഛ൪ പാശ്ചാത്യരെ കിഴ്ടഒപാനും പാശ്ചാത്യര പ 

രസ്ത്രച്ഛരെ ജയ ൭9ുവാനും ഞാനു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ല്പ. തല്കാലം 

സമാധാനം മാത്രം പോരാ. രണ്ടിയനിന്നും ഒരു പുത്വയ മ 

നുഷ്യ്യ൯ രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടത്വനു ത്രമിക്കേണ്ടതാണട്. 

പഠരസ്ത്രരും പാശ്ചാത്യരും തമ്മില് അടുക്കണം ഇരു 
കൂട്ടരും അല്പാല്പം ഭേദപ്പെടണം. നിതിയും സഹകരണവും 
സംജാതമായി ഇരുക്രട്ടരും മുമ്പോട്ടു വരണം മത്സരാവിട്ടു സ 

ഫകരിക്കേണ്ടതാണു് അങ്ങനെ പുത്യ മനുഷ്ട്യ൯ രൂപാന്തര 

പ്പെടണം അവന് പഴയ മനുഷ്ട്യനായിരിക്കാ൯ പാടില്ല. 

ശ്രേഷപുരുഷനാകേണ്ടതാണു് പാശ്ചാത്ൃന് പരരസ്ത്രുനെ 

ക്കൊണ്ടും പരരയസ്ത്രന്് പാശ്ചാത്യനെകൊണ്ടും ആവരശ്യമണ്ടെ 
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ക്രിസ്തൃവിന്ന് കഴിയും അതിനു ക്രിസ്തൃസന്നുദ്ധനുമാഞ്ഞ്. അങ്ങ 

നെ ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകാന് തൃടങ്ങന്നതായി ഞാന് കാണു 
കയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിലായവക്ക* പൌരരസ്ത്ര പാശ്ചാത്യക്ക | 
കുളു സല്ഗുണം കാണുവാന് സറധിക്കും. ഇങ്ങനെ അവരവ 

രുടെ നാഗരികത്വം മറവള്ള വര് കാണും. 39 വര്ഷങ്ങറാക്കു | 
മുന്പ്പ് ഞാന് ഇന്ഡ്യയില് വന്നതു” ഇന്ഡ്യയെ ളം 4 

പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ഡ്യയില് നിന്നും ഒന്നും പറിക്കുവാന് ! 
ഇല്ലെന്നായിരുന്ന എരെറ അന്നത്തെ വിചാരം കാലാന്തര 
ത്തില് പരരയ്ത്രരുമായുകളു സംബന്ധത്തിര എനിക്ക് അനേ 

ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സ്തൃഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ) 

ി 

ക കായ്യ്യങ്ങഠം പഠിക്കുവാനുണ്ടെന്ന് മനുസ്ത്സിലായി. ഇന്ഡ്യാ 
ക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാന് വന്നെങ്കിലും എന്െറ അനുഭവം അത 
ല്യായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ വില ദൂതു 
കറം ഉണ്ടു. ആ ഭൂതൃകഠം എനെറ കൈയ്ക്ില് ൭ ളള തുകൊണ്ടു 
ഇനിയും ഒന്നും കാണകയില്ലെന്ന്' വരുന്നതല്ലല്പോ. ക്രിസ്തു 
തന്നെയാണ് എന്െറ ദൂതു ക്രിസ്തുവിമന്െറ ദൂത് പരിപുണ്ണമാ 
ണ്. കരിസ്തൂവിനെപ്പററി ഞാ൯ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്” പരി 
പൃണ്ണുജ്ഞാനമല്പ പരരസ്തരരായ നിങ്ങളുഭെ സമീപത്തിരുന്നു' 
ക്രി്തൂവിനെക്കുറ് വ്വ" ധാരാളം പഠിക്കുന്നതിനായിട്ടുണ്ടു്. ക്രി 
സ്തൂവിനെപ്പുററി ഞാന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള തു” നിങ്ങഠാക്ട് പറഞ്ഞു 
തരാം അംങനെ സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ. 

ലോകത്തില് എവിടെയും മത്സരം ഉണ്ടു് സ്്രീകളം 
പുരുഷന്മാരും തമ്മില് മത്സരം നടക്കുന്നു . പുരുഷന് ശാരീ 
രികമായി ബലമുണ്ടെന്നും അവക്കായി ഒരു ലോകം സ്ൃഷ്ഠിച്ചി 
രിക്കുന്നുവെന്നും അവര് പറയുന്നു. പുരുഷന് സൃഷ്ടിച്ച ലോക 
ത്തെക്കൊണ്ട്്' പരിപുണ്ണുമായ തൃഹ്ലിയില്ല. പുരുഷരായ നാം 
ഒരു ലോകം സ്തൃഷ്ടിപ്പചാത അതിനെക്കൊണ്ടു്: സന്തോഷമില്ല. 
ലോകകായ്യ്ുങ്ങറം നമ്മുട്രെകീഴില് ഇരിക്കണം ഇപ്പ്യോഴത്തെ 
നിലകണ്ടു് റ്ലുപ്ലാം പഴയതാണെന്നാണ് പിചാരം ജ്ഞാനം 
മുല്ല? പുരുപാന്മാക്കാണ്. സ്ത്ത്രീയിക്കല്പ എന്നു പറയുന്നു. 
ഭ്രാസ്ത്രിയ വച്ചു നടന്ന ഹിന്ദുപന്പതകളുടെ ഒരു യോഗത്തില് 
0൦ ഖെന്ധ।ഖര്ന്നത। ന്ത് മൂന ക്ക ടയായ।. ശ്രിമത। 
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മുത്തുലക്ഷിറെഡ്ഡറി ആയിരുന്നു ആ യേതത്തിലെ അദ്വൃയക്ഷ 
വേദമെഴുതിയത്ത് പുരുഷന്മാരാണെന്നും അതിനാല് വേദ 

ത്തില് പുരുഷന്മാരെ പൊക്കിയും സ്പീകളെ താ,ക്രീയുമാണ് 
പറത്തിരി ന്നത്" എന്ന്” ആ മഫതി പ്രസ്താപിച്ചു അതു 

ക്െറണ്ട്' പുരുഷന്മറരല്പ നിയം നറം ത്തൃന്ന് ഞ പറവമറയി 

രിശ്കന്നെത്?” ഈ പൃസ്തറവവനു കേടപ്പേഠം പലരും എന്നെ 
നോക്കി പിരി ൮൮ 

ആ സമ്മേളനത്തിരു പുരുഷനായിട്ട ഞാന് മാത്രമെ മണ്ടാ 
യിരുന്നു ഒ. അവരുടെ നോട്ടം കണ്ടാല് എന്നേപ്പുററി അ 

യ്യ്യോ പറവം എന്ന് തോന്നും. മുത്തുലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു വാചകം 

ആശ്വാസപ്രദമായിഷുന്നു “മി: സ്റ്റാന്൯ലിജോണ്സിനെപ്പ്യോ 

ലെയുളള ഒരാഠ൦ ഞങ്ങളുടെ ആചാത്യനായിരിക്കുന്നതു” ഞ 

അറാക്കു സമ്മതമാണ് ”” ഈ വാക്കു എന്നെ ആശ്വസിപ്പി 

ശഠൊന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. (സ്മ്രീകളുടടെ ഈ മത്സരം തൃടന് 

പോകും. ഇനി മണ്ടാകാ൯ പോകുന്ന ലോകം പുരുഷസൃഷ്ടി 

യല്ല. സ്്രീയുടെ സ്ൃഷ്ടിയായിരിക്കും എന്നാണ് അവര് പറ 
യുന്നത്. പുരുഷന്മാര് കാര്യം ൭൭പുന്നു. ഇനി ഞങ്ങഠം നോ 
റെ എന്നാണു് അവരുടെ ഭാവം. ഈ നിലയ്യു, സമാധാനം 
എത്ങി ന കെവരും. പുരുഷന്മാക്കു സ്മ്രീകളുടെമേല് അധി . 

ചാരം ചെലുത്താന് ഇനി സാധിക്കുമോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 

പുരുഷന്മാര് സ്മീകമളെ അനുസരിപ്പാ൯ ശ്രമം നടത്തുന്നു. പു 
റ൭മ൭െ പുരുഷന്മാക്ക ബ്വവം തു്്ടായറഘലും അകമേ ബലം നടത്തു 

ന്നതു സ്ര്രീകമാണ്ട്. ചില പുരുഷന്മാര് കരട്ടുകാരു മായി സ്വഭ 

വനത്തില് തലയും പെക്കിപ്പിടിച്ചു ചെല്ല:മ്പാഠം ഇത്ര ത 

ലയുയത്തെണ്ടാ, കടിഞ്ഞാണ് എനന്ൌ കെവശം ആണു്? 

എന്നാണു സ്്രീകളുടെ ഭാവം. ഈ രിതിയില് സ്ത്രീകളെ കീ 

൭ പെടുത്തുവാന് നിങ്ങംക്കു കഴിലില്പ. അതുകൊണ്ടു തര 
റെലസന്ധി മതിയെന്ന് നിങ്ങ വിചാരിക്കയും വേണ്ടാ. 

സമാധാനത്തിനുള്ള ഏക വഴി ഇരുക്രട്ടരില് നിന്നും ഒരു പു 
തിയ മനുഷ്യന് മണ്ടാവുക എന്നുമമ താണ്ട്. സ്ര്രീകളെക്കൊ 
ണ്ടു പുരുഷന്മാക്കും പുരുഷന്മാരെക്കൊണ്ടു സ്ത്രീകറംക്കും ആവ 

ശ്യമുണ്ട്. പുരുഷന്മാരായ നമുക്ക തന്നേ ലോകസ്ഥാപനം ന 

ടത്തിക്കമുയാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടാ. 
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ബോംബെപടണത്തില് ഒരു സ്ഥലത്ത ഒരു എഴുത്തുപല 

കയുണ്ട്. അതില് ഭൂലോകം (സ്മ്രീകഠംക്കുക്രടിയുള്ള താണെന്നു 
 എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ലോകം രൂപപ്പെടന്നതു് (സ്മീകളോടുക്ര 

ടെയാണ്. ഇവര് തമ്മില് യോജിഭക്കണ്ടതെങ്ങിനെ? ഇ 
രക്ടരും മത്സരത്തില്നിന്നു പിന്മാറി തമ്മില് അടുക്കണം. 
തമ്മില് തമ്മില് ബഹാരറനി.കയയെം സഹകരിക്കയുംവേണം. 
ഇങ്ങനെയാനാല് ഒരു പൃതിയ മനുഷ്യന് സംജാതമാകും. ഇ 
രുപാട്ടകാരില്നിന്നും നന്മയുണ്ടാകേണ്ടതറണു്. പുരുഷന്മാ 

രിലും സ്ക്രീകരിലും നപ്ൃശുന്നം. സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പുരു 

ഷന്മാദ്ഒ ശക്തിയുണ്ടെങ്കില് (സ്വീകളില് ശാന്തത കാണുന്നു. 
ക്രിസ്തവിനോടുക്രടെ ഇരുക്രട്ടരും അടക്കണം. എന്നാലെ സ 

മുധാനം ഉണ്ടാകയുള്ള. സുപിശേഷസംബന്ധമായ വിശ്വാ 
സത്തി നൂ ഓരോരുത്തക്കം തങ്ങളുടെ പുറവപാടുകളോടട സം 

ബന്ധമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ടു”. ഒരാഠംക്കു സമുദായ 

ത്തി൭൯െറ സംഗതിയുമ്ള തൃകൊണ്ടു വൃക്തിത്വത്തിനു സ്ഥാന 
മില്ല. ഒററയായി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആശ്രയിക്കുക, 

ചില ആകം സാമുദായികമായി പ്രവത്തിക്കണമെ 

നനു പറയുന്നു. ഈ അഭിപ്പായക്കാര് തമ്മില് വഴിക്കുണ്ട്. ഇ 
വിടെയും മൂന്നു വിധത്തില് കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കുവാ൯ ക 
ദിയുമോ എന്നുനോക്കാം ഒന്നാമതു വ്ൃക്തിസ്ഥാനംപിടി 
ച്ചിരിക്കുന്ന ചര് മററവരെ പറഞ്ഞുതോല്ലിക്കണം. അല്ലെ 
ദില് മററവ൪ ഇവരെ കീഴ് പെടത്തണം. ഇതുകൊണ്ടു സമാ 

! 
0൬ . വ്യഥ; ൯൮൭ ൯ ത്ത) ധാനം ഇ ്ടാക്കില്ലെ ല്ലാ. എന്തെന്നാല് സത്യം അവരുടേ 

താണെന്ന് ശക്തിയായിവാദിക്കുന്നു. രണ്ടാ ത്തെമാഗശ്ലും സമാ 
ധാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു മഴ്പ്പുന്ന മാഗ്രമാണ്ട്. ഈയ 

ളി പിലാത്തറ [ ഉഴപ്പുവിദ്ദ്യകൊണ്ടു സമാധാനം ലദ്യമല്പ. ഒരോരുത്തരും അ ', 
വരവരുടെ ചിന്തയില്പ്പെട്ട കായ്യം ശരിയെന്നു വാദിക്കുന്നു. 
അവര അനുതാപത്തോടും പശ്ചാത്താപത്തോടും പ്വത്തി 
ക്കേണ്ട ആവശ്യംമൂണ്ട് ക്രസ്തുവിമംലേക്കു സമീപിക്കേണ്ടതു 
ഓരോരുത്തനെറയും കടമയാണ്. ക്രസ്തരവിനോടു അഴുക്കു 

മ്വോഠം സഹോദരനാടം അടുക്കുന്ന അംങനെ രിസ്തരവില് 
അവര് ഏകിദവിക്കുമ്പോഠം യഥാത്ഥമായ രധൃതയുണ്ടാകുന്നു, 
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ജീപിതകായ്യങ്ങളില് ഇയാളിയായിതീരുന്നു. വ്യക്തിപരവും 

സമുദായികപരവും ആയ രണ്ടില്നിന്നും ഒരു പുതിയ മനു 

ഷ്യന് വരുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. വ്ൃൃക്തിത്വം 

പരിപുണ്ണമാകുമ്പോഠം സാമദായികത്വവും സംപൃണ്ണമാകുന്നു. 

ഈ പുതിയ മനുഷ നിര പരീക്ഷാചിന്ത ഇല്ലാതാകുന്നു. അ 

ങ്ങനെ ക്രിസ്തുവില് യോജിക്കുന്നു എന്നാല് ജനങ്ങളും ഗവര് 

മേ൯൨൦ തമ്മില് മത്സരമുണ്ടല്പോ എല്ലാക്കാല്യ ന്ിലും ഈ 

മത്സരം ആദികാലം മുതല ഉള്ള താണെല്ലോ. ജനാധിപത്യ 

വം രാജാധിപത്യവും തമ്മില് മത്സരം എല്ലാ ചാവ്യത്തിലും 

കാണുന്നു. ഈ സംഗതി അവസാനിപ്പിക്കാന് മുന്ന്' മാശ്ശ 

ങ്ങളണ്ട്. ഒന്ന് ജനാഭിലാഷം സ്വീകരിക്കുക. 

ത്ത  അഭിപ്പായത്തില് സകലരും കീഴടങ്ങുക. രണ്ടാമതു ഗപ 

മ്മെന്റിന്െറ അഭിപ്പായത്തിനു കീഴ് പ്പെടുക എന്നുള്ളതാ 

അ. ഇതു സമാധാനത്തിനു പററിയ വഴിയല്ല. ജനങ്ങറം ജ 

യി പ്യാല് അവ 48 വേറെ ഒരു ഗവമ്മെന്മ. ഉണ്ടാകാതെ സാ 

ധിക്കയില്ലഭല്പാ. ഗവമ്മെന്൮ ജയി പ്പാല് ഇതര ജനങ്ങളെ എ 

ങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ഭരിക്കും. ഒന്നു” മറെറാന്നിനെ ക 

പെടുത്തുക എന്നുതു സാധ്യമല്ല. രണ്ടാമത്തെ മധശ്ലുത്തില് 
പറയുന്നതു് കുഴച്ചുമറിച്ചുഭള സമാധാനം ആകയാല് ഇടപറ 

ടകളില് യഥാര്ത്ഥസമാധാനം കൈവരുന്നില്ല പിന്നെസ 

മാധാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അവര പരുടെ നിലയില് നിന്നും 

അല്പാല്പമായി ദേദപ്പെടണം ജന സമുദയത്തിന്െറ സ്വന്ത ജീ 
പിതത്തിലുള്ള പല കായ്യയങ്ബളും ക്രമപ്പെടണം. 

സ്വാത്ഥത്തില് നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കയും ശ 
ണ്ണ അവസാനിപ്പിക്ക യും പരമാര്ത്ഥരഹിതമായുള്ള വഴി 

കഠം നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നം. സ്വന്തജീവനെത്തന്നെ ക്രമപ്പെ 
ടത്തേണ്ട ആവശ്യബോധത്തില് നിന്നും ജന സമുദായ ജീചിത 
സമ്പ്രദായം ആകമാനം ൮ ത സപ്പെടന്നം, വഗ്രീയത്വം, ക 
ക്ഷ യ്വം, സ്വാര്ത്ഥ ചിന്ത മുതലായതു വിട്ട് മുന്നോട്ടുവരണം റ് 
ഗവമ്മെന്െവ് ഭരണീയരുടെ ആവശ്യമെന്തെന്ന് ചിന്തിക്കു 
ണം ഭരണ്യരുടെ അനുമത കിട്ടാതെ ഭരണംസാധ്ൃമല്പ. ഇ 
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രുക്രട്ടരും മുമ്പോട്ട കടക്കുമ്പോറം മത്സരഭാവം വ്ൃത്വാസപ്പെ 

ടം ജനങ്ങറം ഗവമ്മെന് രിധനാടും ഗവമ്മെന്൨ ജനങ്ങളോടും 

മത്സരിക്കുന്ന മനോഭാവം ത്യജിച്ചു പശ്ചാത്താപത്തോടു മു 

മ്പോട്ട് വരണം സത്്ൃത്തിന്െറ സ്ഥാനത്ത് എത്തി ജീവിത 

പുദരാഗമനുത്തിന൯് എന്തുവേണമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ആ 

വശമുണ്ട്. സ്യ്യോസ്ത്റം സഹകരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു 

മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം. - ഗവ൪മ്മെ൯വ൨ ഒരു വ്ൃത്യാസവും 

വരുത്താ൯ ഭാവമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങളുടെ കായ്യം 

നിങ്ങറം തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. അനന്തരഭവിഷ്യത്തിന് അ 
വരാണ് ഉത്തരവാദി. ഒരു പുതിയ മനുഷ്യ്യ൯ വരാതെ ഗവ 
മെമെന്വം ജനങ്ങളും തമ്മില് യഥാര്ത്ഥ സ്റ്റേഹം ഉ ണ്ടാകയി 

ല്ല ഈയ പൃതുക്കത്തിനെറ സമാധാനം ഉണ്ടാകും നാം ഉഴപ്പി 
യിട്ടല്ല സന്ധിയുണ്ടാകേണ്ടതുു്. 

എല്ലാവരും മുമ്പിലത്തെ നിലയില് നിന്ന് മാറണം. ലോ 
കത്തില് മുഴുവ൯ സമാധാനം ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളില് ച്ചി 

ലർ നിങളുടെ ഹൃദയങ്ങഥംക്ക് സമാധാനമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു 

വല്ലോ. അതിനാല് നിങളുടെ ഫൃദയത്തോടു സംസാരിക്ക 
ണെന്നു ആആഗ്ഗഫകക്കുന്നു. 

ഒരിടത്ത് ഒരു യോഗത്തില് ഞാ൯ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഠം 
അദ്ധൃക്ഷം വഹിച്ച് മസ്ത്റ൪ ശ്രിന്ധവാസശാസ്ത്ൂ യായ രുന്നു 
എശെറ പ്രുസംഗത്തിചന൯റ അചസാനതഞ്ഞില് അംദ്ദൂഹം പഠ 
ഞ്ഞത് “സ്റ്റാ൯ല।ജോ സസ് പ്രസംഗം യയരധഭ്പ്പഗത അമ്ക്കു 

അവസാനപ്പ്ിഭന്നകളു് ഏവിംടയാണെന്നു എനിക്കറിയാം 
ശാസ്ത്രിയ വ൮(ഷയം ശ്ൃഴത്താര ഹൂഴുത്ത്വടത്തു് അവസാനി 

ക്ഷാ" ശാസ്ര്രികളെ നിംദേധം പറഞ്ഞുതുളു് ശര।യാണ്മ്. അപിട 
ത്തന്നെ ദ്വ സാനപ്പ്യിക്കണമെന്നാണു ഖ്ൃൃര്െറ ഭഖയൃഗ്രഫ്ഥവും. 

ഏല്ലാ ഭേഗതകഴ്ടൂ.ടേയും അധമം മനുഷ്യ ദയം മേദപ്പെടുക 

ധെന്നുള്ള താണല്ലോ. ഏവിടെ സമാധാനമൂണ്ടാകം എനക്കു 
സമാധാനം വേണം. അതു ഹൃദയത്തില് ആര. ഭിക്കണം. ഒരു 

യുവാവു ഏന്രെര അടുക്കര വന്നു ചില കോയ്ക്കും9ദഠം പറഞ്ഞ 
രുന്നു. ശാന്തമായി അതിയെക്കുറി യൂ ചിന്തിക്കുക എന്നു ഞാ 
നു പറത്തൂ, “*എന്െറ ആത്മാവു ശാന്മതയില്ലാതെ ജ്ലൂളുക। 
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മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു?” ഈ പ്രയാസം എന്നോടു പറഞ്ഞപ്പോഴാ 
ണു ഞാ൯ മു൯പറഞ്ഞ 2൨പടി പറഞ്ഞതു. തന്നോടുതന്നെ 

അവനു സമാധനം ഇല്ല. നിനക്കു "നെ നനെറജീപിതഗതി 

പരമാത്ഥമായരിക്ക ണ മെന്നു ആഗ്രഹഃണ്ടെക്കില് നി സ്വാ 

രത്ഥരഹിതനായി രിക്കുക. ന നെറ സ്വന്തഹ്ൃ യത്തില് മത്സ 

രം സ്ധിതിചെയ്യുന്ന ൮ കൊണ്ട:ണു സിനക്കു സമാധാനം ഇല്ലാ 

ത്തത്തു. ദൈവത്തോടു സമാധാനപ്പ്പെടാതെ യഥാര്ത്ഥ സമാ 

ധായം ഉണ്ടാകയില്ല. നിന്നെത്തന്നെ ജയിക്കുവാന് നിനക്കു ക 

ിയുകയില്ലു. നിരക്കു ഉറപ്പായ സന്തോഷം ലദ്യമാകണമെങ്കി 
ല് ക്രിസ്തരവിരംലേക്കു ചെല്ലുക. നിനെറ ഹൃദയം അവന്െറ ൮൮ 

ഭയത്തിനു കീഴ് പെടുത്ത യാല് വിമ്മധ്യൃമായ നിന്െറ ഹ്യ 

ത്തെ കത്താധു മ്രമപ്പെടുത്തും. പാപം വിട്ടു മാവമ്ഖോഠം യഥാ 

ത്ഥ സമാധാനം വരും. പഴയ മനുഷ്യയ൯ മാറി പുതിയ മനു 
ഷ്യന് വരും. അതു” ക്രിസ്തൂവിലുക്ള പുതിയ മനുഷ്യനാണ്. അ 

ഒ്ലനെ നിനക്ക് സചാധാനം ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ക്രുടിയിരിക്കുന്ന 

നിങ്ങളില് പലശ്ദം ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാകനമെന്നു ഞാ൯ 

ആധഗ്രഹക്കുന്നു. നിംഖളുടെ പ്രയാസം യ സ്തൂവിന്െറ സന്നിധ। 

യില് ഡമരപ്പ്ിച്ചായ നിം്മൂടെ പാപം നിക്കി സമാധാ 
നം തരുവായ അവനു കഴ്വയും ഇതുകിമറിഞ്ഞ ന'ലയില് നിങ്ങ 

ധം പപോധമുണിട ഭിയവശ്യാ ലൂപ്. 

ഇന്ന കാലത്തു് നംദദധംക്കു സമാധാനം ക്രിസ്തു ദാനംചെ 
യ് വാനു നിംംളൂടെ ഇടയി സ്ഥിത ചെയ്യുന്നു. അവ൯ ൯ 

മ്മെ ഓരോരുത്തധധയും സമിപിച്ചു നിന്മെറ പുറത്തു ഒരു 'ഭാ 

രമഖക്കുന്നവോ എന്നാല് ഫൃദ്ംചേക്കു നോക്കി വശ്വസിച്ചു് 
ഛന്ക്കു, നിന്നെത്തന്നെ കിഴ പെടുത്തിത്തര(ക ഏന്നു പറയു 

നനു. നറ ദോഷത്തരാ നന്ന് മാറി ഏനെറ അടുത്തു വ 

ന്നാല് ഞാര ഭയൃശ്വാധവും ശക്തിയു. നിന്ദ തരും. 

നിനശ്ഭ യോജിച്ചു സമാധാനത്തോടുക്രടി പോകാം, നി 

സെറ സ്വഭാവത്തിലുള്ള തെപ്പാം ഏെറ ഭരണത്തില് വരട്ടെ. 

ഹുനെ എനെറ പാദത്തില് വരുമ്പോഠം ഒരു പുതിയ മനു 

ഷ്യ്യനായി ന। രൂപാന്തരപ്പെടും. ഈവ ധമായുള്ള സമാധാന 



് 

ത്തില് വരുന്നതിനു നമുക്ക് ഇന്നു രാവിലെ കഴിയും. ഇത്ത് നി 

അധംക്ക് ആവശ്യമില്ലേ? “ഞാന് നിങ്ങറംക്ക് എന്െറ സമാ 

ധാനം തരുന്ന?” എന്നാണു് ക്രിസ്തൂദഗവാ൯ പറയുന്നതു. അ 

വന്െെറ സമാധാനത്തോട് നിനെറ ഹൃദയം ഉറപ എന്നു 

പഠഞ്ഞാല് നിന്െറ ഹൃദയം അവന്െറ സ്വാധിനത്തില് ആ 

വൃകയാണ്ു്. നാം പ്രാര്ത്ഥിക്കുമ്പോഠം ഇത്ത് സാധിക്കുന്നു. ഇ 

വിടെ നിന്നും സമാധാനമായിപോക. എനിക്കു ചില എഴുത്തു 
കറം ചിലക്ക്' ഏഴുതാനുണ്ട. ചില ആളൃകളോട് എന്െറ 

ഹൃദയത്തിലുള്ള, വിരോധം നീക്കണം. എന്നാല് അതിനെക്കു 
റിച്ഛു നിനൌ ഹൃദയത്തില് പറയുമ്പോഠം അവന് അതി 

നെ അംഥീകരിച്ചുകൊള്ള ം. സമാധാനം ആവശ്യപ്പെട്ടാല് അ 
വ൯ തരികയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെയുള്ള വര് ഇവിടെ ഉണ്ടാ 

യിരിക്കാം. നിങ്ങറംക്കു ചെയ്യാനുള്ളതു ചെയ്യുക. ആ പഴ 
യ ഹൃ :യം മാറി നമുക്കു ഒരു പട! മുന്പോട്ടു പോകുവാന് മ 
ററവന് സമ്മതിക്കയോ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയോ ചെയ്യട്ടെ. 

നി.്ടറം ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്തുകഴിയുമ്പോറം മറേറയാഠക്കും 

ചെയ്യണമെന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. നിങ്ങഠം ഒരു പടി മുന്നോ 

ടട കടന്നിട്ടുചേണം മററവന്െറ ഹൃദയം മാ൮വാന്. 

. അയാഠം ചെയ്മാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങറംക്കു സമാധാനം 

[ ഉണ്ടാകം. പരമാത്ചം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു സമാധാനമില്ലാത്ത 
൭൫൯൨ ഹ്റൃദയത്തിനു സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കില് ഞാന് 
മറെറാരുത്തനെ വഞ്ചിച്ചെടുത്ത പണം മടക്കിക്കൊടുത്തേ സാ 
ധിക്രൂ. തല്ക്കാലം അതു അസാദ്ധ്യമായിരിക്കും. എന്നാല് 
ഇപ്പ്പോഠം അതിനു ആരംഭമിടാന് കഴിയും തആ മനുഷ്യ൯ അ 

- തിനു സമ്മതിക്കും. നിങ്ങറം ചെയ്തുണമെന്നു യേശു ആഗ്രഹി 
ക്കുന്നതു നിങ്ങഠം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ക്രിസ്തു ഇപ്പ്യോഠംതന്നെ 
നിങ്ങളില് വരും നിങ്ങള ടെ ഫൃദയത്തില് സമാധാനം വരുന്ന 
പക്ഷം നമുക്കു എല്ലാം പ്രവത്തിക്കുവാന് കഴിയും. നമുക്കു ഇ 
പോറം തന്നെ അതു കിട്ടണം. ദൈവത്തില്െറ മുമ്പാകെ ത 
ലകന്ിച്ചു നമുക്കു പ്രാര്ത്ഥിക്കാം. 
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(പ്രാത്ഥനയൂം, 2ശ ഷു 

ഒ മ വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞു കൊ കട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 
വരില് ചില൪ര ഏദയസമാധായമില്ലാത്തവരായിരി ക്കം. ന! 
ങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് ഭാരമായിരി ദഭന്ന സംഗത। ആൃരോടെ 

കിലും സംസാരിക്കുന്നതു നിങ്ങളുടെ സമാധഈത്തിനു പററിയ 
മാഗ്ലമാണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വര് സ്റ്റേഹിതരോടു ഒരുമിച്ചു' പ്പാ 
ത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങറം തുറന്നു പറയുക. ഇത്അനെ പ 

റഞ്ഞശേഷം ഇരുന്നു പ്രാര്ത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തംകാ 
യ്യും ശരിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മെ വം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങം 

പോകുംമു൯പ്പ' കായ്യങ്ങഠം ക്രമപ്പെടുത്തണം ഫ്ൃദഥ തടസ്സ്ുങ്ങ 

ം നിക്കിക്കളയുവാന് ശ്രമിക്കുക. ഈ സ്ഥലത്ത പ്രാത്ഥന ന 
ടക്കട്ടെ. ഒരു പുതിയ ശക്തി ഈ കണ് വ൯ഷ്യുനെറ ഫച്ചമാ 

യി പൊട്ടി പുറപ്പേടട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ പാപപങ്ങ 

൦ ബോധപ്പെട്ട് അവക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങറംക്ക് 

ഇഷ്ടമുളള വരെ വിളിച്ചു് പ്രാത്ഥിക്കുചാ൯ സമയം എ 

ഇപ്പ്യോഠം തന്നെ ത്ആരംഭി 058 ക, 

മ൦ന൦൧..൦ഛ൫.ഗ്പ..്ട്ട.കീം. പ്രിന്റ് ച്് ക്ക് കക്കകള് ക്ക്. 

ം ര 

സി. പി. എം. എം. പ്രസ്സ്, 

കോഴഞ്ചേരി, 

ണക... നസ് നടനം ്കസനടചസടക 



നയ്ചർ 1. 

മാരാമണ് കണ്വസ൯സഷ൯ 

ഷ്മ ന ഗമകീദറാ. 
ജം... ക 

വം 10 മണി പൊതുയോഗം. 

പ്രാസംഗികന്, --- ഡാക്ല൪ കഗാവാ. 

പരിഭാഷക൯ 

റവ: കെ. ഇ. ഉമ്മന് ബി. എ. 

പ്രസാധക൯, 

എംം എം. മാമ്മ൯. 

ജപ്പാനിലെ ക്രിസ്തീയസഭയുടെ നാമത്തില് ഇന്ഡ്ൃയയി 
ലുള്ള സുറിയാനിസഭയ്യയ, എന്െറ അഭിനന്ദനം ഞാന് അറി 

യിച്ചുകൊള്ളന്നു. ആശ്ചള്കരമായ ഈ മഹായോഗത്തില് 

വനന്ചേരുവാ൯ അവസരം കിട്ടിയതില് എനിക്കു വളരെ സ 
_ ത്തോഷമുണ്ട് . ഉച്ചകഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്തു് പരലുസിന്െറ 

ലേഖനത്തിലെ വിണ്ടെടുപ്പി൯ സ്ന്റേഹത്തെക്കുറിച്ചു പറയണ 

മെന്നു ഞാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏനെഠ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന 

തു പുതിയനിയമമാണട്. ഇതര ഇരുപത്തേഴു പുസ്തകങ്ങം 

ഉണ്ടു്. ഇരുപത്തിഏഴു പുസ്തകത്തില് പതിമൂന്നും വി; പയ 

' ച്ചുസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള താണ്ട്. ഈ ഓരോ എഴുത്തിലും വി 

, ്ടെടുപ്പി൯ സ്ന്റേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങ കാണുന്നുണ്ട്. 

റ ക്രസ്ത്ാബ്ദം ഠഠ-ലാണു ക്രിസ്ത്ൂ ക്ൃശക്കപ്പെട്ടതു. 1 ലാണു 

ല് പരലുസ് ലേഖനം എഴുതിയതു. 52-ല് തോമ്മസ് അപ്പോ 

ു സ്ത്ൊല൯ ഇന്ഡ്മ്യയില് വന്നെന്നാണ് ഐതിഘ്മം. പുതി 



& 

യനിയമത്തില് വി: പൌനലുസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാം ലേ 

ഖനം തെസ്സ്റലോനിക്ൃരുടെതാണ് . ഈ ലേഖനങ്ങറം തെസ്സി 
ലോനിക്കു ക്രിസ്ത്രാനികളുടെ ഇടയിലെ സഹോദരപ്രീതിയെക്കു 
റിച്ചു താ൯ പറയുന്നു. 

യഹുദസഭ അവനെ പിീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു അവരെ പ 
ഡിപ്പിച്ചിരുന്ന അവസരത്തില് അവര് അന്വ്യോന്ത്യം സ്റ്റേഹി 
ച്ചിരുന്നു എന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ഇതര മതങ്ങളും ക്രി 
സ്ത്രീയ മതവുമായുള്ള. വൃത്യാസം ക്രിസ്തീയസഭ അമദ്വയ്യോ്ക്ം 
സ്റ്റേഹബന്ധത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു എന്നുള്ളതാണ്. 
ക്രസ്ത്രാനികളില് പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്ന സ്നറേഹാവസ്ഥയാണ് എ 
ല്ലായിടങ്ങളിലും അവരെ വേര്തിരിച്ചു കാണിക്കുന്നതു്. ജ 
പ്യാനില് ബുദ്ധമതം, ഷിനേറമതം മുതലായ മതങ്ങളുണ്ടു- 

ഈ മതങ്ങളൊന്നും വീണ്ടെടുപ്പി൯ സ്റ്റേഹത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതി 
പാദിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടെടുപ്പിന് സ്റ്റേഹത്തെക്കുറിച്ചു സവിസ്ത്റ 
രം പറയുന്ന ഏക. മതം ക്രിസ്തുമതമാണ് . നമുക്കുള്ള വിശേ 
ഷത നമ്മില് സ്ന്റേഹമുണ്ടെന്നുള്ളു താണ്. ഇവിടെ ക്രടിയിരി 
ക്കുന്ന സകലമാനപേക്കും ഈ സ്റ്റേഹമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടയാവ 
ശ്യമുണ്ട്. പരലുസു എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ എഴുത്തു” തെസ്സ 
ലോന്ക്ള്ള താണ്. ഇതിനെ തെസ്സലോന്ിക്യരുടെ ര 

ണ്ടാം ലേഖനം എന്നു പറയപ്പെന്നു. ഇതിലെ പ്രതിപാട്ടു 

വഷയ്ം ന)ങ്ങം സ്റ്റേഹത്തോടുക്ൂടി പെരുമാറാത്ത പക്ഷം 

യഥാത്ഥക്രസ്ത്രാനികളല്ലെന്നാണ് . തെസ്സ്രലോനിക്കക്കെഴുതി 

യ ലേഖനം 53-0൦ അദ്ധ്യായം 8 -0൦ വാക്യം മുതരു വായിക്കുന്നു. 
ഒരു പരിശനായിരുന്നു വി: പാഠലുസ് ക്രിസ്തൂമാഗ്ലത്തെ വെര 

ത്തിരുന്നു എന്നുള്ള കഥ നിങ്ങം വിസ്തരിക്കയില്ലല്ലോ. ത 

നെറ ജിപിതമച്ചുത്തിലാണ് താന് ക്രി ാനിയായി രൂപാന്തു 

പ്റൂടന്നതു . അവന് യെഖശലേമില് നിന്നുപോയി തിരി 

കെ വശമ്പോം അവനെ ആരെമിലും വിശ്വസിക്കയൊ 9 

രികരിക്കയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവ൯ അവിടെനിന്നും നി 
ശയോടെ പിന്വാങ്ങകയാണ് ചെയ്യതു. കുറെ കഴിഞ്ഞൂ 

രരശ്രീശിലള്ള സ്വഭവനത്തില് എത്തിപ്ചേരുന്നു. അതദ്ഖ്ടെ 
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14 വര്ഷം താമസിച്ചതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതു്. കോലാടു 

മോമംകൊണ്ടു ക്രടാരനിമ്മാണം സാധിക്കുന്നതു” എങ്ങനെയെ 
ന്ന് അഭ്ൃസിപ്പച്ചു. താന് പകല് സമയം ക്രടാരം നിമ്മിക്കയും 
സന്ധ്യയാകുമ്പോറം മാഗ്രസംബന്ധമായിപ്രസംഗിക്കയും ചെ 
യുന്നു. തന്െറ ലേലസമയത്തു്' തനിക്കൊന്നും പ്വത്തിപ്പാ൯ 
മാഗ്ഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണമെന്നു 
ളള ഡടയലാഞ്ചു അവനെ, എപ്പോഴും ഉ്ലോഗിപ്പിച്ചുകൊ 
ഒഴ്്. ഇരുന്നു 

ക്രിസ്ത്രാനിമാഗ്ഗം സുഗമമായി വളരുമെന്നുള്ള പ്രതിക്ഷ 
യാല്: പലരും പ്രവത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവരൊടു 
അപ്പസ്തോലന് പറയുന്നതു” ഞാന് പ്രവത്തിക്കുന്ന തുപോലെ 

നിങ്ങളും പ്രവത്തിക്കണം എന്നാണ് സുറിയാനിക്രിസ്ത്രാനിക 

ഉഠയ നിങ്ങളേവരും ശക്തിയുക്തം പ്രവത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ക്രി 
വിനെ നം സ്ന്റേഹിക്കുന്നു എങ്കില് അവനേപ്പ്യോലെ നാമും 

കഴിവതു പ്രവത്തിക്കേണ്ടതല്ലെ'* 

ജപ്പാനില് രാപ്പകല് പ്ര പത്തിക്കേണ്ടവരുണ്ട്. എനാ 
ല് പകല് പ്രവത്തിക്കയം, രാത്രിയില് ക്രിസ്ത്ീയവേല ചെയ്തു 
യും ചെയ്യുന്ന പലരു. അവിടെയുണ്ടെന്നു നിം അറിഞ്ഞി 
രിക്കണമെന്നു ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 25 വര്ഷങ്ങഠക്കു മു 
മ്പാണു ഞാന് ക്രിസ്തീയ വേല ആരംഭിച്ചതു്. ക്രിസ്ത്രീയ വേല 

ഴ് ചെയ്യുന്നതിനു എനിക്ക് ആരും പ്രതിഫലം ഒന്നും തന്നിരു 

ന്നില്ല. ഇവിടെക്കൂടിയിരിക്കുന്ന മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരു 
ന്നു ജനസംഖ്യ പകലുള്ള സമയം അദ്ധ്വാനിക്കയും രാത്രികാ 
ലങ്ങളില് സുവിശേഷ വേലയില് കഴിപതു താല്ലയ്യ്യമായി വ 
ത്തിക്കയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാന് അപേക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഇന്ഡ്യയിലുള്ള അനേകായിരങ്ങം ക്രിസ്ത ാനികളാകേണ്ടയം 

വശ്യമുണ്ട് . നിങ്ങളില് ചിലര് ദരിദ്രരായിരിക്കാം. ധനത്തി 

നായി നിങ്ങഠം കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഠം ദൈവവേല 
യ്ക്രായി കൊടുപ്പാന് മനസ്സുള്ള വരായിരിക്കുക 

പഴയ കാലങ്ങളില്. ദൈവത്തിനായി ദശാംശം കൊടു 

ക്കുന്ന ഏര്പ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്ല്യോഠം നമ്മുടെ വരപി 
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നെറ 90% കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാന് പറയും. ഞാ൯ 
ഇ സാലെ പചത്തലക്കു പോയിരുന്നു. അവിടുത്തെ രണ്ടു 
ലക്ഷത്തോളം ആളുകഠം കൊതുകുകടിയാല് കഷ്ടപ്പെടുന്നു, 
അവക്കു മന്തുണ്ട്. അവിടെ ഒരാളിന്െറ വകയ്യൂ് ഒരു രൂപാ 
ചിലവാക്കാമെങ്കില് കൊതുകുകടിയില്നിന്നു രക്ഷപെടുവാന് 
വലവാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. തആ വിധം അവരെ 
സഹായിക്കാമെങ്ടില് അവരെ കൊതുകിന്െറ ഉപദ്രവത്തില് 

നിണ്ടം രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്ഞ്. നിങ്ങം അവരെ പണംകൊ 

ണ്ടു സഹായിക്കുമെങ്കില് നിങ്ങളോട അവക്കു നന്ദിതോന്നുന്ന 

താണ്. ,ഗലാതൃയന്മാരുടെ ലേഖനമാണ്. പരലുസ്തിെറ മുന്നാം 

ലേഖനം ഗലാത്യര് സ്വാത്ഥതല്ലരരായിരുന്നു.  പീര്ജടപില് 

സ്നേഹം നമ്മുടെ പമാണത്തില് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കില് 

ശരിയായ സ്വാതന്ത്രപ്യം ലോകത്തില് സാധ്യമല്ലെന്നു അപ്പോ 

സ്നോലന് പ്വറയുന്നു. വൃക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്രരത്തെയാണു* 
ഇവിടെ സ്വാതന്ത്രപ്യം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്ന 
തു്. ഈ മേശപ്പ്ുറത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എടുക്കാന് എനിക്കു 
സാധിക്കും. എന്നാല് ഒരു പള്ളിക്രടക്കെട്ടിടം കെട്ടിമേയുവാ 
൯ എന്നെക്കൊണ്ടുമാത്രം സാധ്ൃമല്ല. ു 

സ്വതന്ത്രപ്യത്തിന്െറ അഭിപ്രായപ്രമുണമായിസ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നതു ചുററിലുമുള്ള. സഹോദരങ്ങളോ പ്രദര്ശിപ്പിക്കു 

ന്ന സ്റ്റേഹമത്രെ. നമ്മുടെ കൈപ്പുത്തിയിലുള്ള വിരലുകം 

അഞ്ചും അമ്യ്ോന്മുബന്ധമുള്ള താണ്. “തള്ള വിരില് പിതം 

വും അതിനടുത്ത വിരല് മാതാവും ബാക്കിയുള്ള തൂ മക്കളുമാ 
ണ്. ഇവര് അമ്വ്യോസ്പ്ം സ്റ്റേഹമായി പൃത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 
നമുക്കു ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങഥം എടുക്കുന്നതിന് സാധ്ൃമായി 

തീരുന്നു. ഈ തത്വം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇതു 

പോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അമ്ദ്യോന്പ്യം സ്നേഹമായി വത്തിക്ക 

ണം. അതുകൊണ്ടു മാത്രമെ സ്വാത പ്യം സാധ്യയമാകയുള്ള. 
നമ്മുടെ വിരലില് ഒന്നിനു പഴുപ്പ പിടിച്ചാല് നാം ഡാക്ടരെ 

സമീപിക്കുന്നു. ഈ വിരലിനു കേടു ഭപി ചതില് സഹതാപ 

ത്തോടു മറവള്ള വിരലുകം യാതൊന്നും പ്രവത്തിക്കാതെ 488 
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ലി 

ഖിതരായിരിക്കന്നു. മനു: ഷ്യയവശഗ്രത്തിലെ വിരലുകളായ നാം 

ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷിപ്പാന് ക്രിസ്ത്ര ഭൂമിയില് വന്ന്' രക്തം 

ചൊരിഞ്ഞവനാകുന്നു. കത്താവിനോടു നാഥ യോജിച്ചു പ്രവ 

ത്തിക്കണം. റഷ്യയിലെ ഭരണം വസ്തുക്കളെല്ലാം ഗവമ്മെ൯റി 

നിരിക്കണമെന്നുള്ള താണ്. അവിടെ സ്വന്തസമ്പാദ്യം പാടി 

ല്ലെന്നു പറയുന്നു. ഇതിനു കമൂണിഡ്ത്ം എന്നു പറയും. ഈ 

കളൂണിസ്റ്റും തനിയെ ഒരുവനില് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. പാഈ 

ലുസിന്െറ അഞ്ചാം ലേഖനം കൊരിന്തൃക്കുക്ള താണ്ട്. ഈ 

ലേഖനത്തിനെറ 19-00 അധ്യായം ശ്രേഷ്കമായ ഒന്നാണ് . 

അതു നിങ്ങറംക്ക് കാണാതെ അറിയാമെന്നു ഞാ൯ വി 
ചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആശ്ചന്യകരമായ ഒന്നാണ്. പ 

ത്രണ്ടാഠ അദ്ധ്യായം അവിടെ അപ്പ്യോസ്തലന് സ്നേഹത്തിന്െറ 

ആവശ്യത്തെ വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഞെരുക്ക 

ത്തെ മറിച്ചും അപ്പ്പോസ്തോലന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ശരി 

രത്തിന്െറ പ്രധാന അവയവം ന അവ തമ്മില് ത 
മ്മില് യോജിക്കാതെയിരുന്നാല് അതര് വളരെ കഴപ്പും ഉണ്ടാ 

ക്കു-. ചെവി കണ്ണ്ിംനാടും കണ്ണു ചെവിയോടും ബന്ധം ഇല്ല 

നു പാഞ്ഞാല് ശരിരം കുഴപ്പുത്തിലായിപോകുമെന്ന് അപ്പോ 
സ്ന്രോലന് പറയുന്നു. അവയവങ്ങറം പരസ്പരം മത്സരിപച്പു 

. പറഞ്ഞാല് വിഷമം ആയിരിക്കുമെന്ന് അപ്പ്യോസ്തോലന് 

പറയുന്നു. 

നിങ്ങളില് ചിലക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങറം 

കണ്ടുപിടിക്കാന് സാമത്റ്യം ഉണ്ടെന്നാണു” എന്െറ വിചാരം 
വേറെ ചിലക്ക് ചിലതെല്ലാം പ്രവത്തിക്കുന്നതിന്' സാമത്വ്ൃമു 
ണ്ടായിരിക്കാം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു പ്രവത്തിക്കേണ്ടതാണ്ഞ്. 
പതിമുന്നാം അദ്ധ്യായത്തില് സ്റ്റേഹത്തെപ്പുററിസവിസ്തരം പ്ര 
തിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതും അത്ഭതകരമായ ഒന്നാണു്. യവന 
രാജ്യത്തു നാം നോക്കിയാല് വിദ്വാന്മാർ ധാരാളം ഉള്ളതായി 
കാണാം. സോക്രട്ടിസം അരിസ്സ്റോട്ടലും അപിടുത്തുകാരന്* 
എങ്കിലും അവക്ക് പീണ്ടെടുപ്പിന് സ്ന്റേഹത്തെക്കുറിച്ച് വണ്ണിക്കു 
വാ൯ സാധിക്കുന്നില്ല. നാം ക്രിസ്തൂവിനെറ വീണ്ടെടുപ്പി൯ സ്റ്റേ 



6 

ഹമെന്താണെന്നു ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചീരിക്കണം. അതു” സുകൃത 
മൂടെ മാറ് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വി: മത്തായി 6-൦ അദ്ധ്യായത്തില് നമ്മുടെ കത്താവു 
ചെയ്തിരിക്കു ന മലപ്രസംഗത്തിലേക്കു നോക്കുക. നാം ശത്രക്ക 
ടെ നേരെ ദയയായി പ്രവത്തിക്കണമെന്നു അവിടെ പറയു 
ന്നു രാജ്യത്തിന്െറ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചടക്കണമെന്ന് സോക്രടീ 
സു പറയുമ്പോഠം ഒരു പിനയെഴുത്തുകാരനായ കന്ഫ്ചൃഷ്ട്യസ് 

എന്ന മഹാനാകുട്ടെ രാട്ല) ആദറാക്കു കൊഴുക്കുന്ന തവ ദശം രാജ് 

ങ്ങറം ശത്രു ദളൈ ജയിക്കണമെന്നാണ്്. മഹമ്മദ് കടന്ന ഒരു 

പ്രവാചകന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശവും ശത്രുക്കളെ ഒുയിക്കണ 

മെന്നത്രേ, എന്നാല് ശരത്രക്കളെപ്പ്യോലും സ്റ്റേഹിക്കണമെന്നു 

നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്ട്യ൯ ഭൂലോകത്തിന്െറ മക്ഷക്കുവേ 
ണ്ടി വന്ന യേശുക്രിസ്ത ആകുന്നു. സകല മനുഷ്യരേയും ദൈവ 
മാണു് സ്ൃൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു. അങ്ങനെയെങ്കില് ക്രിസ്തുവില് 
ക്രടെ നാം അവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്ട്. സേക്രട്ടീസും 

കണ്ഫ്ടൂഷ്ട്യസ് മഹമ്മദ്ദം ക്രിസ്തൂവിനെറ വിണ്ടെടുപ്പിനെറ 

അതിശയകരമായ സ്റ്റേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പൌലുസു 
പറയുന്നതു് ക്രിസ്തൃവിരു അതിശയകരമായി വ്യാപരിച്ചിരുന്ന 
സ്നേഹം. അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണു” എന്നു പ്രത്യേകം ഓത്തിരിക്ക 
ണം. അതിന്െറ ഫലമായിട്ട് 1 കോറന്തി 19 ഠം അദ്ധ്്രായം 
എഴുതിയിരിക്കുന്ന. ഈ ആണ്ടിന് പഞ്ചാബില്ഒരു ചലിയ 

ക്ഷാമം ഉണ്ടായി അതുപോലെ പൌലുസിന്െറ കാലത്തും ഒരു 
വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. ക്ഷാമനിവാരണത്തിനുള്ള കമ്മ 

ററിയില് പൌലുസും ഏപ്പെട്ട പ്രവത്തിച്ചു. അതിനെപ്പുററി 

അപ്പോസ്തോലന് 18-0൦ അഭ്ധ്യായം 28-00 വാകൃത്തില് എഴു 

തിയിരിക്കുന്ു. അവന് ക്ഷാമ നിവാരണത്തിനായി 19 വഷം 

ആണ് പ്രപത്തിതുടനുകൊണ്ടിരുന്നതു്. 

യവന ജാതിക്കാരായ മാസിഡ്ധോണിയാക്കാരുടെ പണം 

പിരിച്ചു സുറിയാനിക്കാരായ ഞെരുക്കമുള്ള വക്ക അവന് വി 

തരണം ചെയ്തിരുന്നു. യവനന്മാ൪ പ്രത്യേകിച്ച് കോറിന്ത്യ൪ 

പല്ുസിനെറഈ പ്രവത്തിയെപ്പുററി ദുരപ്യ്യാഖ്യാനംചെയ്തുതു 

കൊണ്ടാണു” കോറിന്മൃക്ക് രണ്ടാമതും ഏഴുതുവാ൯ ഇടയായ 



തു. പൌലുസ് ശരീരംകൊണ്ടു വേല ചെയ്യുയും സുവിശേഷം 

പ്രസംഗിക്കയും ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തു തന്നെ ക്ഷാമനിവാര 

ണത്തിനായി പ്രവത്തിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതു പ്ര 
ത്യേകം സ്കൂരണിയമാണ്ട്. 

ഉ കോഠന്തി 6-൦ 9-൦ അഭ്ധ്ായങ്ങളില് നിങ്ങളുടെ സ്നേ 

ഹം മറവള്ള വര കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ത 

ന്നെ മറവള്ള വര് കഠിനമായി കുററം പറഞ്ഞതിനെറ ഫലമാ 

യി വീണ്ടെടുപ്പി൯ സ്റ്റേഹത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു. ഇതുകൊ 
ണ്ടാണ്” റോമാക്കാക്കള്ള ലേഖനം ഉണ്ടായതു. 

റോമര് 8-൦ അഭ്റ്യായം വിശേഷമായ ഒരു അദ്ധ്യായമാ 

ണ് അതു് ക്രിസ്തൂവിന്െറ വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്കോത്രം 

കൊണ്ടു്” നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ആ 
ഭാഗം വിവരിക്കുന്നില്പ. താന് യവൃശലേമിലേക്ക് പോകയും 

അവിടെ തന്നെ പിടിക്രടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെയുള്ള. 
യഹുദന്മാ൪ താന് ദുരുപദേശകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ 
തടവില് ഇടാന് റോമയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ 
കിടന്നുകൊണ്ടു നാല ലേഖനങ്ങറം എഴുതുന്നു. ““അവ ഫിലേ 

 മോന്നും കൊലോസ്പ്യക്കും എഫേസ്ൃക്കം, ഉള്ള ലേഖനങ്ങളാ 

ി 

ണ് താന് തടവില് കിടക്കുന്നസമയം യജമാനനെ വിട്ട ഓടി 

പോയ ഒരു അടിമയുണ്ടായിരുന്നു. ആ അടിമയുടെ യജമാന 
നെറ പേര് ഫിലെമോന് എന്നായിരുന്നു. പൌലൂസ് യേശ്തു 
ക്രിസ്തൂവിനെറ സ്റ്റേഹം എന്താണെന്നറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊ 

- ണ്ടു താ൯ അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ ഈ വിധത്തില് മറ 

മള വക്ദവേണ്ടി പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്” ഫിലെമോന് 
കൊലേസ്ത്റിര താമസിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ടു അവരുടെ പ്പേക്കെ 
ഴുതുന്നു നമ്മുടെ ജിചിതത്തില്െറ പൃത്തീകരണത്തിനുള്ള, വഴി 
യില് ക്രിസ്തരുവിനെറ വീണ്ടെടുപ്പിനെറ സ്റ്റേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ 
തുകൊണ്ടത്രെ താന് കൊലോസ്യക്ട എഴുതിയിരുന്നതു് ന 

ഒദറം പരിപൃണ്ണുമായി ശുദ്ധികരിക്കപ്പെടണം എന്നാണ്' എ 

ുതിയിരിക്കുന്നല്ല്. ഞാന് ഒരു മനുഷ്ട്യ൯ കരങ്ങായി മാവക 

യാണ്. ഏതു ചിന്തകൊണ്ടാണു് നിങ്ങറം ഇതു പറയുന്നതെ 

ന്ന് ഓമ്മിക്കുമായിരിക്കും. നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാന് ക്രിസ്തു സ്വ 



ച. 
ന്തം രക്തം ചിന്തിയതു” എന്തിനാണു് നീ നിന്നെത്തന്നെ പരി 
ശോധിച്ചു നോക്കണമെന്ന് ഞാന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

കുറെ വ൪ഷങ്ങഠംക്കു മുമ്പിലത്തെ ജിവിതവും ഈ വര്ഷ 
ത്തെ ജിചിതവും തമ്മില് നി താരതമ്യംചെയ്ത. ക്രിസ്തൂവിങ്ംലേ 
ക്ഷ അടുത്തുവരുന്നില്ലെ്കില് നി നിന്െറ പാപത്തില് തന്നെ 
സ്ഥിതിചെയ്യുകയാണ്.. നിന്െറ പാപം നി ഏറവുപറഞ്ഞു 
ഉപ്ചേക്ഷിക്കണം. ഭത്താവും ദായ്യയും തമ്മില് യോജിപ്പ്യില്ലാ 
യ്ക ഉണ്ടെങ്കില് നിഞ്ങറം തമ്മില് യോജിക്കണം. ക്രിസ്തരവിന്െറ 

വീണ്ടെടുപ്പി൯ സ്റ്റേഫത്തിനു നിങ്ങളെ വിണ്ടെടുപ്പാന൯ു കഴിയൂ 

മെന്നു വിശ്വസിക്ക. ദൈവത്തിന്െറ വിണ്ടെടുപ്പി൯ സ്റ്റേഫം 
പരിപൃണ്ണുതയുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു. ക്രിസ്ധാനികളായ നമുക്കു 
വിണ്ടെടുപ്പി൯സ്റ്റേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സുറിയാനി ക്രിസ്ത്രാ 
നികളാകുന്ന നിങ്ങഠം൧൧ സഹകരണമാകുന്ന സ്റ്റേഹമില്ലെദംൾ 

മുറവൃക്ള വര നിങ്ങളെ നോക്കി ചിരിക്കും. പരലുസു തടവിര 

കിടക്കുന്വോഠം എഴുതുന്നതു ഏഎഫേസ്പൃക്കാണ്. ഈ ലേഖന 

ത്തില് അപ്പപോസ്കോല൯ പറയുന്നതു് ക്രിസ്തൂവിനെറ വിണ്ടെടു 
പ്പി൯സ്ന്റേഹത്തിന്നു സമൂഹത്തെ തമ്മില് തമ്മില് യോജിപ്പി! 
ക്കാ൯ ശക്തിയുണ്ടെന്നാണ്ച്. 

സമൂഹമദധൃത്തില് രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള ചിന്തകഠം മുണ്ടു 

ചിചര അങ്ങോട്ടൂമക്ലോട്ടും പാത്തൂപോകുന്നു. ധേഷറചിലര 

പഴയതിനെ ഒട്ടപ്പിടിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥികന്മാരാണു'. ഇങ്ങനെ 

ഉല്പതില്ല്ുക്കളൂം യഥാ.സ്ഥിതികക്മായം ത്മ എപ്പോഴും മല്ല 

യുദ്ധമാണ്. സമൂഹത്തില് യോജിപ്പുണ്ടാകുന്നതിനായിട്ടു ര! 
സ്കൂവിന്െറ വിണ്ടെടുപ്പി൯ു സ്ന്റേഹം നമുക്കുണ്ടാകണം. തുല്ലുത। 

ക്ല്ക്കളൂം യാഥാസ്ഥികന്മാരും പരസ്സുരം സ്റ്റേഹിക്കണം. സമൂ 

ഫത്തെ ക്രട്ടിബന്ധക്കുന്ന ശതി സ്റ്റേഹമാണ്്. സ്സ്റേഫത്തിനു 

നമ്മെ ഒരു ശരിര മാക്കാ൯കഴിയും. ദൈവസ്സ്റേഹം അഖിലാ 

ണ്ഡം നിറഞ്ഞ।രി ക്കുന്നു. സ്വഗ്ലുസ്ഥപിമാവായ ദൈവം 

നക്മൂടെ രക്ഷയ്ക്്ചായ! തനെറ പുഴ്രനായ യേശ്ുക്രിയ്തൂവിനെ 

ലോകത്തിലേക്കു അയച്ചതുകൊണ്ടു രക്ഷാമാഗ്ലം ലോകത്തില് 
മ.ജുവായി, അതുവാണ്ടടുപ്പിന് സ്റ്റേഹമത്രേ. 
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വീണ്ടെടുത്ത ദൈവസ്റ്റേഹത്തെക്കുറിച്ചു നമുദട യോജി 
ക്കാന് കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണു ഒരു ദൈവം, ഒരു വിശ്വാസം 
ഒരു സഭ എന്നപ്പമാണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതു. വീണ്ടെടു 
പ്പിന്സ്റ്റേഹം നമ്മുടെ സ്നേഫത്തേക്കാഠം ഉന്നതമാണു. അതു 

നമ്മുടെ ഉ ഉളു ല് സ്ഥിതിചെയ്തു നമ്മില് ക്രടെ പ്രവത്തിക്കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ ത്രിത്വ തതിന്െറ. യേശ്തു നമുദഭ ലഭിക്കുന്ന സ്വഗ്ഗ 
സ്ഥനായ- പിതാവു ണട് പഠ ശ്ുഷ്ധാത്മാവു നമ്മോടു ക്രടെ ഇര] 
മേണ്ടെതാണു്. യേശുക്രി്യൂവുമുണ്ടു്. അത്തുകൊണ്ടു് നമുക്കു 
ദൈവ ത്തെറിച്ചു തൂരത്വവിശ്വാസമാണുമമതുക്. പിംണ്ട$ 
പ്പ൯ സ്റ്റേഹം എന്താ ണന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെകകില് ത്രിത്വ 

ത്തില് യേ തുക്രിസ്ത എന്താണെന്നു മന സ്സിലാക്കുവാ൯ കഴിയുന്ന 
തല്പ മൂന്നു കെ “വമില്ലല്ലൊ. ഇതു ആശ്ചയ്യുകരമായ ഒരു 
സ്റ്റേഹമാകുന്നു. ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ചു നംം ചിന്തിക്കുമ്പോഠം പി 

_ താവും പുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്നു മൂന്നു ,ദൈവമുണ്ടെ 
ന്നു തോന്നുന്ന. എന്നാല് സ്വശ്ലത്തിനൊയ്യാ ഭൂമിയുടേയും വി 
ണ്ടെടുപ്പുകാരനായി ഏക ദൈവദമയുള്ള നാലാമതു അ 
പ്പോസ്ലോചയ ലേഖനം ലി എഴുതുന്ന ൭. ഈ 
എറു്ത്തു വളരെ അതിശയകരമായതാണ്. പൌലുസു തട 
വില് കിടക്കുമ്പോഥം ചില ആഴടുകഠം പ്രതേകിച്ചു സ്ര്രീകഠം 
ന ്ാലനു ചിലസമ്മാനങ്ങഠം ക്ലൊഴക്കുന്നതിനെ വാങ്ങ। 

യശേഷം അവ നന്ദി പറയുന്ന ഒരു എഴുത്താണു. എന്നാല് 
തടവിന് കിട ഭമ്വേഠം ചദെ വസ്സ്റേഹംകൊണ്ടു താന് സംവ 

നായി തിരുന്നു. തടവുകാക്ക ആ ൦ അപ്പവും ഉപ്പും വെള്ള. വു 

മേ ലദിച്ചിരുന്നു ള്ള. ക്രിസ്തുവിനെ വിണ്ടെഃപ്പിന്൯ സ്ന്റേഹ 
ത്താല് അഃപ്പാസ്താല൯ പ്പാ വിരിക്കുന്നു. തടവില് ഞെ 

രും അനുദവി ഒഒന്നെമംിലും സന്തു നായിരിക്കുന്നതായി 
കാണാരുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് സ്നേഹം ന മ്മിലുണ്ടാകു 

ന്േ0ഠം അതു നമുദ ഏററവും വിലയുള്ള തായി ഭവിക്കുന്നു. 

അതു കാണ്ടു അവനു ഹൃദയത്തില് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. 

ക്രിസ്തൂവിന്െറ സുപചിശേഷം നമ്മെ സന്തോഷംകൊണ്ടു 
നിറക്കുന്നയാണു” നിനക്കു ഇന്നു സന്തോഷമുണ്ടോ? സന്തോ 
ഷമില്ലെമില് നീ ഒരു സത്ൃൃക്രിസ്ത്രാനിയല്ല. അവന്െറ വ്। 
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ണ്ടെടുപ്പിന് സ്നേഹത്തില് നിനക്കു വിശ്വാസം ഉ ണ്ടെയില് നി 
൯൩99 സന്തോഷമുണ്ടാകും സകല ബന്ധനങ്ങളില് നിന്നും സ്വ 
തന്തനായിഭപിക്കും. തടവില് നിന്നു വിടതിന്െറ ശേഷ 
മാണു തന്റെറ പതിനൊന്നാ ത്തെ ലേഖനമായ തീത്തു 
സിന്റ ലേഖനം  എഴുതുമ്പോഠം പറയുന്നതു്: ക്രേത്ത 
യിലുളൂള ക്രിസ്ത്രാ൯'കം പ്രവത്ത'രൂപത്തില് സംഗതികഠം 
വര്ധത്തണമെന്നാണ് അവര് മടിയന്മാരായിരുന്നത്നേക്കുറി 
പാണ പൌടുസു തീത്തു സിനു ഫു ഴുതുന്നതു 

തീത്തുസിനെറ അപ്പ൯ പുറജാതിവഗ്ലത്തില്പെട്ടവനാണ്. 
അമ്മ യഡ്ദസ്സ്്രീയുമായിരുന്നു. തീമോത്യേസ്സ് ഒരു വലിയ 
പട്ടണപ്പുദളിയുടെ പടുക്കാരനായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവനു ക്രി 
സ്തൂവിന്ദെറ വി്ടെടുപ്പ'ന് സ്നേേഹത്തെക്കുറിച്ചെഴുതുന്നതു ചി 
ലപ്പ്യോഠം നമ്മുടെ സ്റ്റേഹം സ്ഥിരമായിരിക്കയില്ല. നാം ആ 

ദമായി നമ്മുടെ സ്റ്റേഹിതരെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നു. താന് രണ്ടാമ 
തു തടവില് കിടശദമ്പോഴാണ് അവസാനത്തെ ചേഖനമായ 
2 തിമോ: എഴുതിയതു” താന് ക്രിസ്തുവിനുലേണ്ടി ഒല ര 
ക്തസാക്ഷിയാകാന് തുടങ്ങിയെന്നു അതില് എഴതിയിരിക്കു 
നനു. ക്രിസ്തവ'നുവേണ്ടി മരണമാസ്വദിക്കാന് സന്നദ്ധനായി 

രിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവില് വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്െറ പീണ്ടെടു 

പ്പിന് സ്റ്റേഹത്തില് പരലുസ് ആദ്യമായിട്ടു വിശ്വസിക്കയും 

അതു പ്രവത്തിയില് വരുത്തുകയും ഒ ചയ്യുന്ന. ഈയ 19 
ലേഖന.ങളില് മൂന്നിലും വിശ്വാസത്തെപ്പുഠറി ഒന്നും താന് 
പറയുന്നില്ല. വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്ന്റേഹം ഇവ മൂന്നും 
നില്ല്യന്നു. ഇവയില് വലിയതു സ്നേഹമാണ്ട്. അതുകൊണ്ടു 
നി അളൂുടെ സഹോദരന്മാരെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നില്ലെമില് ക്രിസ്ത്ാ 
നി എന്ന പേരിനു യോഗ്വനല്പ. ആ ചേരിനു നാം അരഹര 
ല്ല ന'അങം എന്നോടു ചോടിഃച്ചക്കാം കഗാവാ ജപ്പറന൯ ഒരു 

ക്രിഡ്ലീ ലരായ്യാക്കുമോ? നിശ്ചയമായും തിരും എന്നാണു മറു 
പടി എത്ൂകൊണ്ടെന്നാല്൯ ത്രിസ്തൂവിഒ രറസ്സ്റേഹം നാം അ 

റിയുന്നില്ലെഖില് ജപ്പാനു ഒരു രാജ്യമായിരിപ്പാ൯ സാധിക്കയി 

ല്പ നിങ്ങറം ആവി പൃറവത്തിച്ച് സ്റ്റാ പഠിക്കണം ദിവ 

സംതോറം പ്രവത്തിയിരു വരുത്തുകയും ചെയ്യുക. 

സി. പി. എം. എം. പപ്സ്, കോഴഞ്ചേരി: 



ി 

ി ഏം 
റ 
ന് 
1 

് 
) 

ക് 

അ്്്യ്ഞ്തു ആന്, ക്ക പട്ചത്ു 1] 

അന്നത് ആ 

ളി ക 

നയ്ചര 6 

മാരാമണ് കണ്ണവ൯ഷന്൯ 
 പ്രസംഗങ്ങറാ. 

ടം 
പ്യാഴാഴ്ച  രാത്രിയോഗം 11--1---1114. 

പ്രാസംഗികന്, ഡാക്ല൪ കഗാവാ. 

പരിഭാഷകന്, റവ: കെ. ഇ. ഉമ്മന് ബി. എ. 

പ്രസ്ഥാധക൯. 

എം. എം. മാമ്മന്. 

ഇന്നുരാത്രി യേശുക്രിസ്തുവിന്െറ സുവിശേഷം ജപ്പാന് 

സാമ്രാജ്യത്തെ ഏതു വിധത്തിലാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
തെന്നു നിങ്ങളോടുപറയണമെന്നു ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫ്രാ 

൯സിസ്റ്റ് സേപവ്യയ൪ (ശാരിയാര് പൃസ്തൃവാള൯) ഈ മലയാള 
ത്തില് വേലചെയ്ത് ജിവിച്ചിരുന്ന ആളാണല്ലോ. അദ്ദേഹം 

. ഒരുവര്ഷം ആധയഥാസം ജപ്പാനില് താമസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തി 
നെറ കാലത്തു ഫ്രരാ൯സസ്ത്൯ മിഷ്യയനറിമാരും പിന്നിട്ട് ജു 
സ്വീറവ് മിഷ്ട്യനറിമാരും ജപ്പാനില് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്െറ 
ഫലമായ 5. നൂററാണ്ടുകഠംക്കു മുന്പു; ജപ്പാനില് ക്രരസ്ത്രാനി 
കഠം ഉടുന്ദായിരുന്നു. ജസ്വിറവകാരും ജപ്പാന് ഗവമ്മെണ്ടും 
തമ്മ്ല് വിരോധമുണ്ടായി, ഈ വിരോധത്തിനെറ ഫ്ലമാ 

യി ജസ്വിറവകാരെ ഓടിച്ചുകളുകയും ചെയ്തു. അതിന്െറ ശേ 

ഷ്ഠ ക്രിസ്തൂവിരു വിശ്വസിക്കുന്നവരായി। ഒരുത്തരും ജപ്പാനില് 

ഉ ണ്ടായരുന്നുക്രടാ എന്നു നി൪ബന്ധാവച്ചു. എഴുപതു വ൪ 
ഷംദഠാംക്കു മുന്പ്പ് ഒരു അമേരിക്കന് മിഷ്യനറി ജപ്പാനില് വ 
നനു അതിനെറശേഷം വശുദ്ധയെസംബന്ധിച്ചു ഞങ്ങം 
ക്ഷ ചില മാററങ്ങഠം ഉണ്ടായ. കുടും ബജിവിതത്തില് സ്ന്റേഹം 
തു ണ്ടാകേണ്ടത।ന൯െറ ആവശ്യം ഞംഒഠംക്കു ബോധപ്പെട്ടു. ക്ര 



൭ 

ലിവേലക്കാരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുമള ചിന്ത ഞങ്ങഠംക്കു 
ണ്ടായി. ആകാശത്തിന്െറയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവായ 
ദൈവത്തെ ഞങ്ങം ആദ്യമായിട്ട കണ്ടറിഞ്ഞ. കഴിഞ്ഞ 
എഴുപതുവര്ഷങ്ങക്ക മുന്പു ഒരു ജപ്പാ൯കാരനു് എത്ര ഭാ 
ന്മാരെ പേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു. ജപ്പാനിലെ 
മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരംഗമായിരുന്ന എന്െറ പിതാലിനു രണ്ടു 
ഭായ്്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്ദയദാതക്കു മക്കളില്ലായിരുന്നു. ര 
ണ്ടാമത്തെ ഭായ്യയിര നിന്നു അഞ്ചു സന്താനങ്ങഠം ഉണ്ടായി 
രുന്നു. എനെറ പതാവന്െറ സ്വത്തു അനുഭവിക്കുവാന് 
ചിതൃദ് ഭായ്യ എന്നെ ദത്തെടുത്തു. വലിയോരു ഭവനത്തിലാണു 

തോന് താമസിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും സ്ന്റേഹമില്ലായിരുന്നതു 
കൊണ്ടു ജീവിതം ഭയജംര മായിതീന്ന അതുകൊണ്ടു ഒരു ന 
ലുപൈതലായി ജീചിക്കണമെന്നു എനിക്കു ചിന്തയുണ്ടായി. 
അമേരിക്ക൯ മിഷ്ട്യനറി ഒരു ഇംഗ്ലീഷുചേദപുസ്തുകം എന്നെ 
പഠിപ്പിച്ചു. 

ഞാന് എനെറ ചാര്ച്ചുക്കാരെ നോക്കുമ്പോ അവര് 
എല്ലാം ധനുപൃഷ്ഠിയുള്ള വരായിരുന്നു. അവക്ക് സന്മാഗ്ലയിഷ് 

കറടത്തിരുന്ന 12-0൦ വയസ്സില് ഞാന് ഗവര്മ്മെന്വ്ി 
ളൂ ത പ്രലേശച്ചു ഒ സ്ര്ൂമില് 20 കുട്ടികഠം ഉണ്ടായിര 
൯. അവക്കു ധാരമ്മികജിവിതം കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊ 
ണ്ട് ഞാന് ദൈവത്തിര? പിശ്വസിക്കാ൯ തുടങ്ങി. ക്രസ്ത്വി 
സറ നാമത്തില് പ്രാത്ഥിക്കാ൯ തുടങി. എനരെറ പിതാ 
വും മാതാവും മരിച്ചുപോയി. എന്െറ അമ്മാചന് ഗവര 
മ്മെ൯വ൮ തിവണ്ടിപ്പാതയിലെ ഒരുള്യോ ഗസ്ഥനായിരുന്നു. അ 

ദ്ദേഹം നം സ് ആയരുന്നതുകൊണ്ടു് ക്രസ്തൂമാഗ്ലഗ 

ത്തോട് വിരോധമായിരുന്നു. ഞാന് അദ്ദേഹത്തോടുക്രടെയാ 
ഞര: താമസി പ്പിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു ഞാന് പ്രാരത്ഥിക്കാ 
൯ പോകുന്നതു” പരസ്യമാകാ൯ു പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം 
ത്ത വീട്ടിലുള്ള വക്ട ക്രിസ്തൂമാഗ്ലത്തോടട വിരോധമായിരുന്നു. 
അതു കൊണ്ടേ ഞാന് ഏഎനെറ കിടക്കമുറയില് പ്രവേശിച്ച് 
പുതപ്പകാണ്ടു മുടി; 3൭ [ടന്നു മൈവമേ വന്നെ ഒരു നല്പപ്പൈ 

തലാക്ണെമെ യം പ്രാര്ത്ഥിക്കുക പതിപായിരുന്നു. ഏറമാ 

സം കഴിഞ്ഞു എനിക്കു പുസ്തകം തന്ന അമേരിക്കന് മി 
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ഷ്യ്യനറിയുടെ അടുക്കല് ഞാന് പോയി ആ മിഷ്ട്യനറി' എ 
ന്നോ$ പല ചോദ്യങ്ങഠം ചോദിച്ചു. “മി: കഗാവാ നിങ്ങറം 
ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നു വോ??? അതേ, ഞാന് ദൈവ 

ത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നു” ““നിങ്ങഠം കിസ്തരവില് വിശ്വസി 

പ്രാത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ?? എ 
ന്നു ചോദിച്ചു. പ്രാത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെനന ഞാന് പറഞ്ഞു “എ 

 ഞ്ങിനെയാണു നിങ്ങറം പ്രാത്ഥിക്ക ന്നത്. കിടക്കമുറിയില് ക 
_ ടന്നു .ആടമുടപ്പുത ച്പാണെന്നു പറയേണ്ടിവന്നു. എന്നറല് 

ആ. മവപടി പറവാന് ഞാന് വളരെ മടിച്ചു നി ദൈപ 
ത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവില് വിശ്വസിക്കുന്നു 
പ്രാത്ഥിക്കയുംചെയ്യുന്നു പിന്നെയെന്താണു ചള്ളിയില് വ 

രാത്തത്്? എന്നെ ലീട്ടില് നിന്നു പുറത്താക്കുമെന്നു' അതി 
൯ ഞാന് മവപടി പറഞ്ഞൂ ഉടനെ അദ്ദേഹം “മിസ്റ്റർ ക 
ഗാവാ നിങ്ങഠം ഒരു ദിരുവാണല്ലെൊ?” എന്നുപറഞ്ഞു ഒരുജ 

ം പ്പാ൯ യുവാവിനെ ഭിരവെന്നു പറയുന്നതു് അഭിമാനക്ഷയമാ 

ഞ്. അതുകേടിട്ട് ഞാന് അദദ്ദഹടത്താടു നിങ്ങാംക്കു ആ 
പദം ഒന്നുക്രടെ പറയാദമാ എന്നു ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം 
അതേ മിസ്റ്റര് കഗാവാ നിങ്ങറം ഒരു ദീരുവാണെന്നു" ൭൨ 
പ്പി ചു പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെയാണെങ്കില് സ്ത്റഠാനമേ 
ലുാ൯ ഞാന് തയ്യാറാണെന്നു പറഞ്ഞു. അതിരെറ ശേഷം 
ഞ്ഞാന് സ്താന ഭമറ൨ പളളിയില് പോയി. അതില്പിന്നെ 

ഞാന് ഒരു നല്ലകുടിയായി ജീവിക്കണമെന്നും പുറംപന്തിയില്, 
- കിടക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കരായിട്ടു ആയുസ്സിനെ വിനിയോഗിക്കു 
ണമെന്നും തിരുമാനി വു. 

എന്റെറ സ്വന്ത അനുഭവത്തെപ്പുററി പ്രശംസയായി 
സാക്ഷി പറക വളരെ പ്രയാസമാണ്മ്. എങ്കിലും ക്രിസ്തരവി 

നുവേണ്ടി ഞാ൯ അതു ചെയ്യുന്നു. മുപ്പതു വര്ഷങ്ങംക്കു മു 
മ്വില് ക്രിസ്തൂവിനുദവണ്ടി ജീവി റെന് വീടുവിട്ട ജപ്പാനിപചെ 

പുറംപതന്തിയിലുമള ഒരു തെരുവില് ഞാന് താമസമാക്കി. ഇ 
തു കോബേ-എന്ന പട്ടണമാണ്. അതു ജപ്പാനിലെ നാലാ 
മുത്തെ പദുണമാകുന്നു എല്ലാറരിചും പലിയതു-ടോ ടടിയോ- 
പട്ട സാങ് അധികം 00 ലക്ഷം ജനങ്ങളുണ്ട്. ധകാബേ 
ബോംബേ പട്ടണം പോലെയാണ്. അവിടെ [0 ലക്ഷം ജു 



4 

നങ്ങളെയുള്ള. അവിടെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്തു 
ഞാന് പോയി പാത്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനൊ 
നു തെരുവുകളിലുംക്രടി പതിനോരായിരം പേര് താമസിച്ചി 
രുന്നു ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ശേഷം ജയിലില്നിന്നു വിമോ 
ചനം ലദി ച്ച 800 പേര് അവിടെ താമസി ച്ചിരുന്നു. അതു 
പുതൃകളിക്കാരുടെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമായിരുന്നു. 10 ആ 
ഒ കഠം ആ സംഘത്തില് ണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വലിയ കററ 

വാളിയായിരുന്നു ആ ലൃതൂകളി സംഘത്തിന്െറ നായകന്. അ 
വിടെയുള്ള അനേകരുടെ വീടുക൦ം വളരെ ചെവതായിരുന്നു. 
8൫ അടി നീഖവ്യം 6 അടി പീതിയുമുള്ള ഒരു മുറിയില് 9 പേര് 

൭ റങ്ങമായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ പന്തല് ഞാന് നോക്കിയി 
ട് 6 അടി നീളവും 6 അടി വീതിയുമുമള സ്ഥലത്തു ഒന്പതു 

പേര് ബരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. നമ്മുടെ മുട്ട മടക്കാന് ക 

ഴിയുന്നതകൊണ്ടു ഇങ്ങനെ ബരിക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെയു 

മള ച്ചെറിയ മുറിയില് 9 പേര് ഉറങ്ങ മായിരുന്നു. മുന്ന ആഭ 

കഠം അങ്ങോട്ടം മുന്നു ആഭകഠം ഇങ്ങോട്ടും മുന്നുപേര് വേറൊ 

രു വശത്തേക്കും തലവച്ചു കിടക്കും. കുടിയന്മാരായിട്ടുള്ള വരും 

ദുമ്മാര് ഗികളായിടുമള വരും മോഷ്ടാക്കളും ആയി ധാരാളം ആ, 

ഒ കറം അപിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥലത്തു ആണ്ടുതോവാം। 

10 പേര് എങ്കിലും കൊല്പപ്പെടുമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു 

ത്തന് കൊല്ലപ്പെടുതായ ഒരു വീടുണ്ട്. ആ ആം കൊല്ലപ്പെ 

ടടതിന്െറ ശേഷം പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതം ആ വീട്ടില് വ 

രുന്നതായി അവിടെയുള്ളവര് അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു അവിടെ ആരും താമസിക്കയില്ല. ഈ വീടിന് ദിവസം 

ഒരണ കൊടുത്താല് മതിയായിരുന്നു. ഇതു വളഒരെ 

നല്പതെന്നു കണ്ട” ദിപസം ഒരണവിതം കെ 

ടുത്തു ഞാന് ആ പാിടുക്രലി“ക്കടുത്തു. 

ക൯പതടി നീം ആറടി പീതിയുള്ള രണ്ടു മുറികഠം അവിടെ 

ഉ ടാ യിരുന്നു ഞന ഒ മുറി എടുത്തശേഷം ആ മനുഷ്ട്യ൯ 

കൊല്ലപ്പൌടടതായ ആ സ്ഥറനനത്തുതന്നെ എന്റെറ കിടക്ക 

! ഞാന് വിരിച്ചു അവ ൯൨ ആത്മാവു് ഉ ണ്ടെങ്കില് വരട്ടെ എ 

ന്നു തോന്൯ ആലോചിച്ച പക്ഷേ എന്തുചെയ്യാം ആത്മാവ് 

വന്നില്ല. അവിടെ മുതുകളിക്കാരുടെ സഖിയായിരുന്ന ഒ 
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 രാഠം എന്െറ അടുക്കലേക്കു ഒരു കൈത്തോക്കുമായിട്ട് വന്നു 

കയറി. മി: കഗാവാ നിങ്ങം ഇപിടെ പാക്കാന് പിചാരി 

പ്പിരിക്കുന്നുവല്ലൊ. ഞങ്ങളുടെ ക്രടത്തില് ഒരു കുടിയനായ മ 

നുഷ്യ്യന് ഉണ്ടു്. അവന് കുടിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അങ്ങോട്ടമിങ്ങോ 
ടം നീങ്ങാതെ നില്ലരം. ഈ വീട പിശാചുക്കഠം ഉള്ള താണ 

ല്ലോ.” അതിനാല് ഇവനെക്രടി നിങ്ങറംക്കു ഒരു ക്രട്ടുകാരനാ 
യിട്ടു തരാം. അതിന്െറ ശേഷം ഈ കൈത്തോക്കും കയ്യില് 

 ഏൃടക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു കൈത്തോക്കു എന്നെ കാണിച്ചു. 

അവന്െറ കൂരൂട്ടകാരന് ഒരു തടിയനാകയാല് അയാളെ എല്ലാ 
വരും ബിംബം എന്നാണു വിളിച്ചുവരുന്നതു ഞാന് അദ്ദേഹ 
ത്തോടു ബിംബത്തെ ഞാന് സ്വികരിച്ചുകൊള്ള 0൦. പക്ഷെ 

_കൈത്തോക്കു വേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാന് അയാളെ 

അംഗീകരിച്ചു. അതിന്െറ ശേഷം ആ ബിംബം അവനു 

കിടക്കാന് ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പി 

ശാചിനെപ്പുററിയുള്ള ഭീതികൊണ്ടു അവ൯ എന്െെവക്രടെ കി 
ടക്കണം എന്നു നിര്ബന്ധമായി. എന്െറ കട്ടിലില്തന്നെ 
ഞാന് കയററി കിടത്തി! പക്ഷേ അവന്െറ തൊലിയില് 
ഒരു രോഗം തണ്ടായി രുന്നത് ഞാന് മനസ്ത്തിലാക്കിയിരുന്നില്ല. 
ഞാന് ഉണന്൯ നോക്കിയപ്പോറം ആ രോഗം എന്െറ തൊ 
ലിമേലും പിടി പ്പിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഞാന് അതിരാവി 
ലെ എഴുനേല്ല്ലം. പക്ഷേ അവന് ആ കിടപ്പില്തന്നെ കിട 

ക്കുന്നു. ഞാന് അവനെ മ൭ൃണത്താനും പോയില്ല. നേരം വെ 

ഒത്തു വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞട്ടം ആ ബിംബം ഉണന്ന എഴു 

നേല്ലക്ാ൯ ഭാവമില്ല നിങ്ങറം എന്താണെഴുനേല്ക്കാത്തതെന്നു 
ഞാന് ചോദിച്ചു ഞാന് എഴുന്നേററാല് ഒുട൯ ഭക്ഷണം വേ 
ണം അല്ലാത്തപക്ഷം അതിനു ബദ്ധപ്പെടുന്നശക്തി നഷ്ടമായി 
പോകുമെല്ലൊ എന്നു വിചാരിച്ചറണെന്നു മവപടി പറഞ്ഞു. 

പിന്നീടു” കയറിപന്നതു ഒരു കൊച്ചനെ കത്തികൊന്നു 
വന് ആയിരുന്നു അവന് മനഃപു വ്യമായി ഈ കുല ചെയ്തതല്ല 

എന്ന് കച്ചേരിയില് അവനു വിപരിതമായി ആരും സാ 

ക്ഷിപറയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് മനസ്ത്തിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു 
വര്ഷവ്യം ആറ മാസത്തെ ശിക്ഷയും കഴിഞ്ഞു അവനെ ഇറ 

ക്കിവിട്ട തടവില് കിടന്നിരുന്ന ഓരോരോ രാത്രിയും പിശാ 
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ചിനെ സ്വപ്നം കാണുക പതിപായിരുന്നു. അവന് അന്ന് 
എന്നോട് പറഞ്ഞു മി: കഗാവാ നിങ്ങറം പിശാചു പീഡി 

പ്പിക്കുന്ന ലീട്ടിലാണല്ലോ പാക്കുന്നത്. എന്നാല് .എന്റെറ 

ര്രടെ രാവും പകലും ഒരു പിശാചുണ്ട്. അതിനെ മാററാന് 

നിങ്ങഠം ശ്രമിണെമെന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഞാന് എ 

നെറ കിടക്കയുടെ നടക്കും എന്െറ ഒരുഭാഗത്ത് മുമ്പിലത്തെ 

ബിംബവും മവവശത്തു് ഈ കൊലപാതകനും കിടക്കും. ആ 

ദ്ദേഹം വിശ്വസി ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം അത്ഭൂത.രമായി എ 

ന്നെ പിശാചില് നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണു. ഓദവം എ 

നെറ അടുക്കല് പന്നു പിശാചിനെ ഓടിക്കുമ്വോഠം എന്െറ 

ശരീരത്തില് അവന് മു൨കെ ഫിടി ച്ചിരുന്നാല് അവനെറ ശ 

രീരത്തിലേശഒ കടന്ന് അവന്െറ പിശാചിനേയും ഓടിക്കുമെ 

ന്നായിരുന്നു അവനെറ വിശ്വാസം. അതിനാരു അവന് എ 

നെറ കയ്യില് മുവകെ പിടിക്കും ദൈവശക്തി എന്നിലേക്കു 

വരുമ്പോഠം അത അവനെറ കയ്യില്ക്രടെ കടന്ന ആ പിശാ 

ചിനേയും ഓടിക്കുമെന്നറണ' - അവന് വിചാരിച്ചതു” എ 

ന്നാല്  ചിലപ്പോഠം അവന് പ്പെട്ടെന്നു ഞഞെട്ടി ഉണന്ന്. 

നിലവിളിക്കുക അവന്െറ പതിവാണ്ട്. അപ്പ്യോഠം 

ഞാ൯ അവനെ , കലക്കി നല്ലവണ്ണം ൭ ണത്തി കത്താവു 

ലോകരക്ഷകനാനൈന്നും . മറവം പറയുമായിരുന്നു. അ 

പ്പോഠം ഞാന് അവനെ വിശ്വസിച്ചകൊള്ള 00 എന്നാല് 

ഇപ്പ്യോം എനെറ കയ്യ്യില് ഒന്നു പിടിച്ചുകൊള്ള ണേ എന്നു 

പഠയും. ഞാന് എന്െറ കൈ കൊടുക്കുമ്പോ അവ൯ 

കയ്യില് പിടിച്ചു് കറങ്ങും. നാലു വര്ഷംകൊണ്ട് അവന്പുണ്ണ 

സുഖപ്പ്യാഫ്തിയിരു എഏത്തിചേന്നു. 

1 വര്ഷമായി പുണ്ണുകൊണ്ടു വലഞ്ഞിരുന്ന ഒരുവ൯ 

എന്െറ അടുക്കരവന്നു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, “മി: കഗാവാ,, 

നിങ്ങം28 ഈ ബിംബവും ഈ കൊലപാതകനുമുണ്ടല്ലോ. 

പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണു് എന്നെക്രടടി താമസിപ്പിക്കാന് 

പാടില്ലാത്തത്.” വരണം നമുക്കെല്ലാംക്രടി ഒരുമിച്ചു പാക്കാം 

എന്നു ഞാല് പറഞ്ഞു. ആ കാലത്തു എനിക്കു 11 രൂപ മാ 

തൂരമെ കിട്ടമായിരുന്നുള്കള. ഈ |] രൂപാ കൊണ്ടു പ്രായ 

ത്രിയായ 4 ആകം കഴിച്ചുക്ൂടടുന്നതു പ്രയാസമാണെന്നറി | 



ഴ് 
ചി 

യാമല്ലോ. അതിനാല് കഞ്ഞിയില് ക്രടുതല് വെള്ള മൊഴി 
ച കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടു ഞങ്ങഠം വയര് നിറച്ചുതുടങ്ങി. 

 ഒഞങ്ങാക്കു ദിപസംപ്രതിയുള്ള ആഹാരം ഇന്നും തരേണമേ 
ലു എന്നാണല്ലോ കത്താവ നെറ പ്രാത്ഥനയില് നമ്മെ പഠിപ്പി 

. ച്ചിട്ടുളളത്ര്. അവിടെ പറയുന്നതു ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം എ 

_ ന്നതിനു എന്റെറ ആഹാരം എന്നല്ലാ പിന്നയോ ഞങ്ങളുടെ 
ആഹാരം എന്നതു” ബിംബത്തിനെറയും കൊലപാതകന്െറ 

ലം യും പ്ണ്ണപിടിച്ചചന്െറയും എനെറയും ആഹാരമാണ്. 
_ അതുകൊണ്ട, കത്താവിനെറ പ്രാത്ഥന ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു 

_ അത്റഥവത്തായിരുന്നു എന്നതു സത്യംതന്നെ. അങ്ങനെ മുന്നു 
_ മാസത്തേക്കു കഞ്ഞിയില് വെള്ളമൊഴിച്ചു രണ്ടു നേരത്തെ 
_ :ആഹാരംമാത്രം കഴിച്ചു ഞങ്ങറം വിശപ്പൂടക്കി പ്രായാധിക്യമു 

ഒ്ള സ്്്രീകളടെ ഒരു സംഘടന അവിടെയുണ്ട്. അതിനൌ 
പ്രസിഡന്വര' ഞങ്ങലടെ അടുക്കരുഃ വന്നു അഞ്ചു രൂപാ ത 
ന്നു, അന്ന് അരി വാങ്ങി ചോവവച്ചു്' ഉണ്ടു. എന്െറ ആ 

 യുസ്ത്റില് ചോവ് ഇത്ര രുചികരമെന്ന് അനാണ് ഞാന് അ 
 റിഞ്ഞതു്. മറവമ്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നതു എനിക്ക്” ഇഷ്ടമ 

അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങഥം നിര്വഫിപ്പാന് 
 ചിമ്മിനിയുടെ പുക തുടയ്മൂക്ഛന്ന ജോലിയില് ഞാന് പ്രവേശി 

മു. അതിനു പത്തു രൂപ പ്രതിഫലംകിട്ടുമായിരുന്നു. 
; എന്െറ അടുത്ത വിട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരുവന് തു 

പ റ്മുഖത്തു” സാമാനങ്ങള്ം കയററി ഇറാന് പോകുമായിരുന്നു. 
അവനു അതിനു പ്രതിഫലമായി മാസം 190 രൂപാലീതം 
കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാല് അവന് ഒരു കടിയനായിരുന്നതി. 
നാല് ദിപസം നാലുരൂപാ അവനു കടിക്കാന് മതിയാകയില്ലാ 
യിരുന്നു. തണ്ടപ്പകാലം ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞുകാലത്തേക്കാഠം 
തണുപ്പാണ്. അവന്െറ കുടി വര്ദ്ധിച്ചു അവനുണ്ടായിരു 
ന്ന രണ്ടു പെണ്ക്ട്ടികളെ 0 രൂപ വിലയു,, അവന് ഒരു ചീ 
 നക്കാരനു. വിറവ കിട്ടിയ തൂക ക്രടി കുടിക്കാന് ഉപയോഗിച്ചു. 
ഞാ൯ എനിക്കു കിട്ടിയ 21 രൂപകൊണ്ടു ഹഎഎുനെറ ആവശ്യ 
ങ്ങളും കഴിച്ചു മുന്നുപേരരയും ശ്രടി രക്ഷിച്ചു. അതേസമയത്തു 

൫൯൨ അയല്വാസി അയാഠം൧൭ ക്രിട്ടിയ 120 രൂപകൊ" 
ണ്ട് അവനെറ കാഠ്്യങ്ങറം സാധിക്കാഞ്ഞിട്ട് അവനറെറ രണ്ടു ് 

നി 
4 

നം 



കുട്ടികളെ ക്രൂടി പിറ൨. ഇതാണ് കുടിയാന്മാരുടെ അനുഭവം 
എന്നു” ഓക്കേണമേ. 

ഈ പുറംതെരുപ്പില് ചിത്തസ്ര്്രീകഠം ധാരാളമുണ്ട്. അ 
വക്ട ഗര്ദധാരണമുണ്ടായാല് അവര് പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞു 
ങ്ങളെ കൊല്ലാന് ഈ തെരുവില് കൊണ്ടുവരും. ഇപ്രകാരം 
കൊല്ലുന്ന പല സ്ര്രീകളും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന. അവിടെ 
ഒരു മോഷ്ട്രാവിനെറ ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു. അവഠം രണ്ടുപ്രാവ 
ശ്യം തടപില് കിടന്നവളാണ്. അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊ 

ലുവാന് അവഠം ശ്രമിച്ചു. അതിനെ വിഷംകൊടുത്തോ മ 
റേറാ കൊന്നാല് പോലീസുകാര് പിടിക്രടുമല്ലോ എന്നു വി 
ചാരിച്ചു അവഠം അതിനു നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെയിട്ടു 
കൊല്ലാ൯ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കില് ഭക്ഷണമില്ലാതെ 
മരിച്ചു എന്നു സര്ട്ടിഫിക്കേറവ കിട്ടും, അതിനെ ദഹിപ്പ്ിക്ക 
യും ചെയ്യാം അവഠം ഒരു കൊള്ള രുതാത്തവളായിരുന്നു എ 
തകിലും അവഠംക്കും മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഴ്ചയില് ൭ 

രു തകരം പാല് വിതം ഞാന് ഈ കുട്ടിയ തരാം, അതിനെ 
കൊല്ലെണ്ടാ എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം കുറെയാട്ട്,ക 

ംകഴിഞ്ഞു” കക്കടകമാസത്തിലെ ചൂടുകാലത്തു അവഠം എവി 
. ടെയൊപപോയി കുറെ കഴിഞ്ഞെപ്പ്യോഠം പോലിസുസ്സ്റേഷ്യനില് 

ചെല്ലുവാന് എനിക്കു ഒരുത്തരവു കിട്ടി. ഇതിനുമുമ്പ് ഞാ൯ 

പോലീസുസ്സ്റേഷ്യനില് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അവരുടെ നായ 
കന് എന്നോടു “നിങ്ങം കഗാവാ അല്ലേ? "അതേ. “നിങ്ഖം 
ക്കൊരു ഭായ്ഖ്യയില്ലെ?ഇല്ല ““നിങ്ങഠം പുറംതെരുലില് ഒരു ഭായ്ക്ക 
യോടുക്രടെ താമസിച്ചിരുന്നില്ലേ?” ഇല്ല നിങ്ങഠം കള്ളം 
പറയരുതു. നിങ്ങഠംക്കു ഒരു കുട്ടിയില്ലേ??? ഭായ്യയയില്ലതെ 
എങിനെ കുട്ടിയുണ്ടാകം എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. പോലി 
സു നായകന് “നിങ്ങറം കള്ളം പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി 

ഇവിടെയുണ്ട്”? അങ്ങിനെയാണെങ്കില് ആ കുട്ടിയെ എനി 

ക്കൊന്നു കാണണമെന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. ഒരുപോലീസുകാ 

രന് എന്നെ വിമിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയെ കാണിച്ചു. 

അതു ഞാന് ഒരു തകരം പാല്വിതം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന 
ബലഹിയനാപ്പുടു കുട്ടിയും തള്ളയും ആയിരുന്നു. ആ കൊള്ള. 

രുതാത്ത സ്രീ പോലീസില്പചെന്നു അവഠം എനെറ ഭായ്യയും 
ആ 
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കടിയെന്േറതുമാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാന് ഉള്ളു നേരു 

പറഞ്ഞെങ്കില് അവഠക്കു നാലു വര്ഷം തടവുശിക്ഷ കിട്ടുമാ 

യിരുന്നു. എന്നാല്: ഞാന് ഒന്നും പറയാതെ ഈ കുട്ടിയെ 

ഞാന് കൊണ്ടുപൊയ്യലൊള്ള മെന്നുപറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ 

കൂടെ കൊണ്ടുപോന്നു. . എന്നാല് ഇതിന്െറശേഷം ഞാ൯ 

ഒരുതക്ള യായിത്തീനു. ഈ കുട്ടിക്ക ആവശ്യൃമുമ്ള. പാരു 

' ഞാനാണുല്ലോ കൊട്ടക്കേണ്ടത്ു്. അതുകൊണ്ടു യഥാത്ഥമായ 

തള്ള ഞാനാണ്. 
ഞാന് ഈ ശിശുവിനെ മുറിയില് കൊണ്ടുചെന്നപ്പ്യോഠം 

.  എനെറ കൂട്ടുകാരായ ബിംബത്തിനും കൊലപാതകനും പുണ്സ്ണു 

കാരനും തിരെ ഇഷ്ടമായില്ല. രാത്രി മുഴുച൯ ആ കുടി കരയും 

അടുത്ത മാത്രി ആ പെണ്കുട്ടിക്കു ഒരു ജ്വരം ഉണ്ടായി. മിക്ക 

വാവം നാഡിനിന്നു. എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന ഏയിക്കറി 

ഞ്ഞുക്രടാ. ശവപ്പെട്ടിക്കുപോലും എന്െറ കൈവശം പണമ।ി 

ല്ലായിരുന്നു. ഞാ൯ കരയാന് തുടങ്ങി. അവളുൃക്രടെ കരയേ 
ണ്ട താണെല്ലോ എന്നു ഞാന് വിചാരിച്ചു. എന്െറ കണ്ണ്ണനി൪ 
ഒതാട്ട അതിനറെറ കണ്ണ്ണില് വച്ചു. അതുതൊട്ട കഴിഞ്ഞപ്പ്യോ 
ഠം കുട്ടി കരവാ൯ തൂടങ്ങി. ഫാ! കട്ടിക്കു. ജീവനുണ്ടല്ലോ എന്നു 
ഓത്തു ഞാ൯ സന്തോഷിച്ചു. ഞാനിതു” ഒരു കവിതയായി എ 
ഴുതി പരസ്യപ്പെടുത്തി, കണ്ണ്നിര് രണ്ടായി പിഭാഗിച്ചു എ 
ന്നാനു അതിദ്ദെറ തലക്കെട്ട. ഞാന് അതെഴുതി ഒരുബക്കു 
ഷോപ്പുകാരനുകൊടുത്തു അതിന്െറ പ്രതിഫലമായി എനി 
ക്ഷ മൂന്ന വര്ഷം കായ്യ്യങ്ങറം നടത്താനുള്ള പണം കിട്ടി. ഈ 
കാലംകൊണ്ടു പുറം തെരു വിനെപ്പുററി പലതും ഞാ൯ എഴുതി 
കുടിയന്മാരെയും ധര്മ്മബോധമില്ലാത്തവമെപ്പുററിയും ഞാന് 
അതില്എഴുതിയിരുന്നു. 

ഒരിക്കല് ഒരു തെണ്ടക്കാര൯ എന്െറ അടുക്കത൨ന്ന 
“മിസ്റ്റര് കഗാവാ നിങ്ങ പലരേയും രക്ഷിക്കുന്ന ണ്ടല്ലോ എ 
ന്നേയുംക്രടെ രക്ഷിക്കേണമെന്നു?” പറഞ്ഞു അവന് ഒരു കടം 
യനായ രുന്നതു കൊണ്ട് കുടിനിത്താമെങ്കില് സ്വീകരിക്കാമെന്ന 
പറഞ്ഞു. അവന് കുടി നിത്താമെന്നുസമ്മതി ച്പു. അതു 
കൊണ്ടു അവനെ ഞാ൯ സ്വീകരിച്ചു. ഏകദേശം നാലുമാ 
സം കഴിഞ്ഞു ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി വന്നു. ജപ്പാനില് ആ 
തീയതി വളദര പ്രധാനമാണ് . അവവു൯ ഏവിടെനിന്നോ 
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തിന്െറ ശേഷം അവന് ഗാഡമായി ഉച്ചവരെ കിടന്നുറങ്ങ 

/ ഞാന് ഉ ണത്തിയില്ല. അനന്തരം ൭ ണന്നു കഗാലാ എനിക്കു 
കുറെ പണം തരണമെന്നാവശിപ്പെട്ട. തരികയില്ലെന്നു പറ 

മ 14... ത്തെപ്പ്യോഠം ഞാന് ഒരു കൊള്ള ത്തലവനാണ് ഇവിടെയുള്ള 
കൊള്ളു രുതാത്തവര് എന്നെ പേടി ച്ചാണ നിന്നെഉ പദ്രവിക്കാ ന 
ത്തത്ത്ക്. ഞാ൯ നാലു മാസമായി നിന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. പ്ര. - 
തിമാസം 20 രൂപാ വീതം 80 രൂപാ തരണം. എനിക്കു പണ 
മിറ്റെന്നുപറ ഞ്തപ്പ്യോഠം അവൻ എന്വെറ മുഖത്തു ഒരു ഇടി ഇ 
ടിപ്പു എനെറരണ്ടു പല്പുതാഴെവഴകയും അസ്ഥിക്കു കേടു ഭവിക്കു , 
കയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു” നിങ്ങളോടു ഇംഗ്ലീഷ;ല് ശരിയാ 
യി സംസാഭിക്കുന്നതിനു എ.നിക്ഷ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ സംഭ 
വം ഏന്നെ മധുവര്ജ്ജനത്തിനു പ്പേരിപ്പിച്ചു. ഇതിനോളം 
പ്രധാനമായി മനുഷ്യരെ രക്ഷിപ്പാ൯ വേറെ മാഗ്ലമില്ലല്ലോ 
ഈ പ്പ ഡ്ഥാനത്തിന്െറ ഫലമായിട്ടു ജപ്പാനില് പുകവലിയും 
കുടിയും ഇല്ലാതെയായി തീന്നിരിക്കുന്നു. ഏന്റെ പ്രവത്തന 

ത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്ജുന്ന ഒരു പുസ്തകം ജപ്പാനിലെ പ്രധാന 
മന്ത്രി പായിച്ചതിഒെറ ശേഷം അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങറം പ്പ 
ത്യ്യേകം അച്ചടിച്ചു പാര്ലിമെ൯റി മെമ്പനന്മാഴ്ട് അയച്പുകൊ 
ടുക്കുകയും തല്ഫലമായി ജപ്പാനിലെ പുറന്തെരുവുകഠം നന്നാ 
ക്കാന് രണ്ടു കോടി പവന് അപിടുത്തെ നിയമസഭകഠം രണ്ടും 
ക്രടി പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ 

മാണ്. റ് 

ദൈവരാജയപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിനമുമ്പു ജപ്പാനില് 
പതിനായിരംപേര് മാത്രമേ സത്യൃക്രിസ്ത്രാനികളായി തീന്നിരു 

ന്നൊള്ള. എന്നാല് ദൈവരാജ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ വേലയു | 
ടെ ഫലമായി ഉഇപ്പ്യോഠം പ്രതിവര്ഷം 19000 പേര്വീതം ക്രി 

സ്നേതരരില്നിന്നും ക്രിസ്ധാനികളായി തീരുന്നുണ്ട് ചൈനാ,ജ। 
പ്യാന് യുദ്ധം ഒരു പ്രതിബന്ധമാണെന്നു പഠയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു 
തൊഴിലാളികളടെ സ്ഥിതി നന്നാക്കുന്നതിനും- ജപ്പാന്കാര്ക്ര! ു 

സ്തൂമാഗ്ഗത്തി ലേക്കു വരുന്നതിനും നിങ്ങറം പ്രാത്ഥിക്കണം. 

നില് (ത്തം... 

സി. പി. എം. ൦. പ്രസ്സ്, കോഴഞ്ചേരി 
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